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افتتاح وبسایت نشریه اقتصاد و بیمه
امروزه به دلیل گستردگی و عمق فعالیتهای افراد و شرکتها نیاز به ابزاری برای 
ارایه هر چه بهتر خدمات و ارتباط گسترده تر با مخاطبان احساس می شود. 
با پیشرفت روزافزون اینترنت و دنیای مجازی، مشاغل بسیاری در این دهکده 
جهانی به معرفی خود پرداخته و ارتباط موثرتری با مخاطبان برقرار کرده اند. 
لذا برآن  شدیم تا با عنایت خداوند ، سیاستهای مدیران نشریه و برنامه ریزی 
و تخصص گروه IT ، وبس��ایتی مبتنی بر مطالب به روز و اطالعات مورد نیاز 

کاربران در عرصه ی اقتصادی کشور، راه اندازی نماییم.
اقتصاد و بیمه مفتخر است تا پس از حضور موفق در قالب ماهنامه اقتصادی 
، در دنیای مجازی نیز  به فعالیت پرداخته و در روشی متفاوت ، ارتباط خود 
با مخاطبان را گس��ترده تر، عمیق تر و آس��ان تر گرداند. این وبس��ایت با نام 
دامنه www.eghtesadobimeh.ir  از این پس در دسترس شما همراهان 
همیشگی و کاربران فضای سایبری می باشد. در طراحی وبگاه اقتصاد و بیمه 
س��عی بر این بوده که تمامی امکانات و موضوع��ات ، در قالبی منظم و بدون 
پیچیدگی ، در صفحه نخس��ت خالصه گردد تا دسترسی به کلیه بخش های 

وبسایت به سرعت امکان پذیر باشد. ارایه آرشیو کامل نشریه در فایل Pdf و 
همچنین مطالب منتشر شده در آن به صورت دسته بندی شده به موضوعات 
اخبار، مقاالت، گزارش ها، مجامع و سخن سردبیر ، از جمله اهداف اصلی سایت 
بوده و کاربران قادرند تا مجالت منتش��ر ش��ده را به صورت آنالین در اختیار 
داشته باشند. از مهمترین بخش��های وبسایت انتشار جدیدترین اخبار دنیای 
اقتصاد، از خبرگزاری های معتبر و همچنین خبرگزاری مجلس شورای اسالمی 
بوده که به صورت خالصه در صفحه نخست و به طور کامل در منوی "آرشیو 
اخبار" قابل مشاهده است. این اخبار کامال به روز و با ذکر منبع انتشار می باشد. 

از دیگر امکانات وبس��ایت میتوان به نمایش وضعیت آب و هوا ، اوقات شرعی 
، احادیث ، قیمت ارز ، سکه ، نفت و خودرو و همچنین شاخص بورس در دو 
حالت اشاره کرد. حاالت مذکور عبارتند از : خالصه قیمت شاخص بورس در 
صفحه نخست و ریز کامل بازار بورس در سه بخش : " دیده بان بازار ، باالترین 

سهام و داغ ترین سهام " قابل مشاهده در منوی بازار بورس.
چناچه مایل به ارسال مقاله ای جهت چاپ در نشریه باشید این امکان از طریق 
منوی " ارسال مقاالت " با توضیحات کامل و نحوه ارسال ، برای شما عزیزان 
فراهم گردیده اس��ت . گروه IT با در نظر گرفتن منوی "ارسال نظرات" برای 
ش��ما حامیان نشریه، منتظر ارایه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما 
می باشد، بی شک نظرات شما چراغ راه ما و یاری رسان در بهبود هرچه بهتر 

وبسایت می باشد.
در آخر خرس��ندیم که افتتاح وبسایت نش��ریه را اعالم می داریم و امیدواریم 
همیشه با همراهی و ارایه نظرات خود ما را در پیشرفت و اعمال تغییرات بهینه 
یاری بفرمایید.گروه IT همواره آماده ارایه امکانات جدید بوده و پشتیبانی 24 
ساعته وبسایت را عهده دار است. باشد که این وبسایت قدمی دیگر در عرصه 

خبررسانی اقتصادی در فضای سایبری باشد.

جناب آقای مهندس محمد مهدی تابع قانون
نایب رئیس محترم هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین

درگذش��ت نابهنگام همشیره گرامیتان را صمیمانه به محضر حضرتعالی و خانواده مکرم تسلیت عرض نموده و از 
خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه، صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می نمائیم. 

خسرو امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

جناب آقای مصطفی زندی
انتصاب مدبرانه و شایس��ته جنابعالی را به س��مت مدیرکل روابط عمومی بیمه 
مرکزی تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای جنابعالی موفقیت 

و بهروزی آرزومندیم.
خسرو امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمود اسالمیان
انتصاب شایس��ته جنابعال��ی را با توجه به س��وابق علمی، 
تخصصی و مدیریتی گرانقدر حضرتعالی به ریاست صندوق 
بازنشستگی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده وتوقیق آن 

جناب را در این سنگر مهم و حساس مسئلت می نماییم.
خسرو امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهندس غالمرضا سلیمانی  
جناب آقای مهندس بُد

جناب اقای مهندس بهروز زندی  
خدا را شاکریم که با عنایت خود، برگی دیگر به افتخارات آن هم در سرزمین  ثامن الحجج افزوده شد.  با کمال مسرت راه اندازی کارخانه سیمان سفید شرق در کوتاهترین 

زمان ممکن  به عزیزان تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیقات سایر همکاران را  در عرصه صنعت و به جهت رشد شکوفایی ایران اسالمی مسئلت داریم. 
خسرو امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

مدیری که خدمت به خلق را عبادت می داند
گذری شد به بانک ملت )کد شعبه را  نمی دانم ولی همین دور و بر دفتر مجله( در خیابان قائم مقام فراهانی مثل همه مشتریها رفتم شاسی 
نمره را زدم، با صدای تلقی که نش��ان می داد یک رقم روی کاغذ نشس��ته به س��مت دستگاه خم شده و آنرا بدست گرفتم و بر روی صندلی 
های چیده شده در کنج تاالر شعبه نشستیم. لختی زین زمان نگذشته بود که فردی آمد و با خوشرویی گفت: سالم؛ می توانم به شما کمک 
کنم؟ و ما بدین مژده گر جان فشانیم رواست و ما زین عمل خوشحال و مشعوف به عرض رساندیم برای باز کردن حساب بدین شعبه آمده 
ایم. از ما خواست تا در صندلی راحتی بخش مدیریت بانک بنشینیم و مشارالیه کارمان  را به انجام رساند و ما را تا درب خروجی بدرقه و ما 
به عقب نگاه کردیم او به طرف فرد دیگری رفت و همان شیوه آغازید. خدمت به خلق که خود برترین عبادت است را بسیاری به لطف خود 
تبدیل کرده اند و بعضی چون این شخص وظیفه خود می دانند.  سخن از منصور محبعلی پور رئیس شعبه بانک ملت تقاطع خیابان قائم مقام 
و مطهری است. به راستی باورتان بشود که این قبیله از متعهدین ، متدینین و دلباختگان ایران اسالمی اند نه متظاهرین. خدا قوتشان دهد. 

مهندس مرتضی داداش: مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر. 
در سنگر بسیج آبدیده شده و در جنگ تحمیلی صیقل 
یافته و به صف کار آمد. هر جا که گذاردندش منش��اء 
نعمت و برکت ش��ده. مهندس مرتض��ی داداش نامی 
پ��رآوازه در مدیریت، بخوانی��دش برند نامی مدیریت. 
در تعری��ف نگنجد چ��ون بدان کوی گ��ذر نمی کند 
ولی حاصل کارش بر ملتی خداجوی خدمت اس��ت و 
خدمت که این خدمت از تس��بیح و سجاده افزون. با 
مدیریتش سنگ را در کرمان سیمان کرد و با تدبیرش 
سرمایه گذاری بانک ملی را نگین بورس. برایش لباس 
خدمت تفاوت ندارد چه در مدیریت سیمان باشد چه 
در مدیریت گروه مواد غذائی. او خادم اس��ت و درویش 
مسلک خداجو. نیمه شب با خواجه عبداهلل انصاری در 
انس و در طلوع خورش��ید در خط تولید و براستی که 
چهره خندان او جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. 

شرح عکس جلد
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  خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |

گفتگو آیین درویشی نبود
ور نه با تو ماجراها داشتم

متاس��فانه و متاسفانه امروزه عفریت اعتیاد بسیار 
بیش��تر از گذشته پنجه به جان و تن جوانان این 
مرز و بوم کش��یده اس��ت. ش��وربختانه اینکه هر 
معتاد پیرامون خود 5 نفر را چنان از کار و زندگی 
بازداش��ته و بقول اس��تاد حیدرنیا چنان پنج تن 
عالف اوشده اند که مپرس. راننده تاکسی با قسم 
جالله نقل می کرد که مس��افرم زن جوانی بود با 
دو بچه قد و نیم قد که از مالقات با شوهر زندانی 
اش برمی گش��ت. زن جوان از زمانی که س��خن 
آغازید از مصیبت ها و گرفتاری هایی که ش��وهر 
اس��یرش در چنگال اعتیاد بر خود و خانواده اش 
تحمیل کرده سخن راند که من در مسیر از پشت 
درب زن��دان تا جنوبی ترین نقطه ش��هر و مقصد 
انتهای مس��افر اشک ریختم . راننده زحمتکش و 
دلس��وز با بغض در گلو م��ی گفت: واهلل از آن روز 
تابحال لختی حال خوش نداشته و دستم به سفره 
نم��ی رود. بگذارید از این قصه پر غصه نقل دیگر 
بگویم مال باخته ای نقل می کرد که از س��فر دو 
روزه شهرس��تان که بازگشتیم هنوز ماشین را در 
کوچه پارک نکرده بودم ک دیدم همس��رم بر سر 
خود زن��ان پله ها را دو تا یک��ی پایین می آید و 
ب��ا فغان و فری��اد می گوید ک��ه دزد بخانه زده و 
هر آنچه خرده ریز داش��تیم با خود برده. به اتفاق 
عیال به اداره پلیس و کالنتری محل رفتیم. اولین 
پرسش مامورین نیروی انتظامی و سوء ظن قوی 
و محتمل این بود: ک��ه در کوچه معتاد دارید؟ و 
من در پاس��خ گفتم: متاس��فانه چه بسیار! معتاد 
داریم ت��ا دلتان بخواهد از انواع س��نتی گرفته تا 
صنعتی. گوش��ه دنج پارک محل هم جای مبادله 
شان. کدامش��ان را باید نام ببرم؟؟؟ نقل این درد 
بس��یار و آنچه ندیده و ناشده عالج درد و درمان. 
کالف های س��یم خاردار، کیلومتر کیلومتر دیوار 
بتنی مرزی، به هزار هزار گذاردن دوربین تله کام 
چاره کار نگش��ت. نبود و نشد و متاسفانه امروزه 
بنده��ای ندامتگاه ها پُر، پُر از این قبیله، تاس��ف 
بارتر آنکه هزینه ش��د آن اق��دام ها و ارقام بی اثر 

و ک��م اثر از خزانه بیت المال ، جاری و س��اری و 
... .  باره��ا گفت��ه و باز هم می گوئی��م چاره کار 
درس��ت فرهنگ سازی است و ریشه یابی اصولی. 
عزیزان تصمیم گیر و مس��ئول درمان واقعی این 
درد نه بند اس��ت و ن��ه داغ و درف��ش و اردوگاه 
اجباری. درمان صحیح و کارآمد ریشه یابی است، 
فرهنگ سازی و پیشگیری. آن هم فرهنگی که از 
ریشه ها و قومیت اصیل ایرانی - اسالمی اعتبار و 
نسخه بگیرد. بگذارید بزرگ بزرگ باشد و کوچک 
کوچک. نقل مطلبی کنم بسیار مفید و پرفایده از 
آنروزها که ما جوان بودیم و پدر بس��ن 70 س��ال 
بدان س��وی قلعه کس��ی را راه نب��ود. چون جای 
ب��زرگان بود نه هر جوان و نه ه��ر جوان و نه هر 
خ��ام اندیش بخود اجازه ورود به جایگاه پدر نمی 
داد و نمی داشت. آنانکه بیرون از این قاعده بودند 
بی هیچ تبصره و بند و قانون فرمالیته ای در پای 
چوبه دار»به یاد داش��ته باش��یم که ما جزء شش 
کشور مجاز کشت و تولید کنفوانسیون دنیا جهت 

استفاده های پزشکی هستیم«.
باید ش��هادت داد که س��ربداران نی��روی انتظامی 
که بی منت همه روزان وش��بان در خدمتند ولی 
عفریت مخدر بر بال خفاش��ان و ده��ان کفتاران 
آنچنان نسخه مرگ زنده ها را احاطه کرده و بر این 
درد آنچنان مس��لح از کمر تا بن دندان نشسته که 
من و شما دلسوز در نشر راه این درمان و پی عالج 

درد چشم براه و... 
این مقال س��خت می آزردتم تا روزیکه در گذر به 
دفتر ش��رکت چادر ملو به کنار جناب غالمی این 
مرد خوش ذوق و س��المت اندام شرکت چادر ملو 
نشسته و نشریه درون سازمانی شرکت را ورق می 
زدم به مطلبی رس��یدم که مدتها در پی آن بودم. 
از جناب غالمی اجازت خواستم تا لطف کند و مرا 
زین مطلب اجازت نش��ر دهد که این خادم بی ریا 
در جامعه مطبوعات و دوست و یار مهربان پیشگام 
در امر خدمت با رویی باز خود به یاریم آمد و بیشتر 
کمک کرد تا بنویسیم تا دیگران با پیشگیری این 

امر در خانه و خانواده باشد که در این بال نیافتند. 
بحث اعتیاد در سال های اخیر در کشورمان یکی از 
عمده ترین مسایل مطرح شده در جامعه است. با 
وجود آسیب های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 
ایجاد شده توس��ط فرد مصرف کننده باید به فرد 
معتاد به عنوان یک انس��ان ب��ا همه آرزوها و آمال 
فردی نگاه کنیم اعتیاد معموال در سنین نوجوانی 
ش��روع می ش��ود. هرچند به ندرت م��ی تواند در 
سنین باالتر نیز آغاز شود که در این صورت معموال 
علت خاصی برای ابتال به آن وجود دارد. بس��ته به 
سن شروع مسایل مختلفی مانند اشتغال، ازدواج، 
بچه دار شدن، ادامه تحصیل و ارتباط اجتماعی در 
پی��ش روی فرد قرار دارد که تم��ام این موارد می 

توانند تحت الشعاع مصرف مواد فرد قرار گیرند.
در م��ورد ازدواج مصرف کننده مواد مخدر س��وال 
های مختلفی در جامعه از طرف بستگان، دوستان 
و س��ایرین مطرح می شود. برخی اعتقاد دارند که 
ازدواج ب��ه صورت یک فاکت��ور حمایتی اجتماعی 
م��ی تواند باع��ث باالبردن انگیزه ف��رد برای ترک 
مواد ش��ود. فرد را مس��ئولیت پذیر کند و استرس 
او را کاهش دهد و مش��غولیت با مس��ایل خانواده 
باعث شود زمان کمتری برای گذراندن با دوستان 
و هزینه کمتری نیز برای خرج کردن برای مواد در 
اختیار داشته باشد. این باوری است که در کشور ما 
در رابطه با ازدواج و نقش آن در درمان همه دردها 
و بیم��اری ها وجود دارد ک��ه البته این موضوع به 

طور مطلق صحت ندارد.
ازدواج در ابتدای امر انگیزه خوبی برای ترک اعتیاد 
اس��ت. این انگیزه می تواند کوتاه مدت یعنی برای 
مخفی ماندن اعتیاد در تست مورفین و بلند مدت 
ب��رای پاک مان��دن در همه زندگی باش��د معموال 
در آس��تانه ازدواج مراجعات زیادی از این دس��ت 
به مرک��ز درمان اعتیاد دیده می ش��ود و بیماری 
در این مرحله ممکن اس��ت به ط��ور موقتی پاک 
شوند. اما بعد از این ترک اعتیاد موقتی، سرنوشت 
ه��ای مختلفی در انتظار این افراد اس��ت. در ایتدا 
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بای��د بدانیم که اعتیاد تنها به معنای حضور یک 
ماده مخدر و یا محرک در خون نیست. با مصرف 
حتی یک بار از بعضی از مواد مدار پاداش خاصی 
در مغز تحریک می ش��ود که تقریبا همیشه به 
ط��ور نیمه خاموش حتی در هنگام عدم مصرف 

باقی می ماند.

عالمت مشخصه معتادین: 
خارش بخصوص در بازوان، صورت بویژه پیشانی 
و بینی و سرخ شدن چش��مها. استفاده بیش از 
حد از تریاک موجب استفراغ می شود که در بین 
معتادین به تگری زدن معروف است و فرد معتاد 
به محض استفراغ چالش بهبود می یابد. برخالف 
فرد حشیشی که با وجود استفراغ کردن تا چند 
روز حالش بد باقی می ماند. بیماران معتقدند که 
تریاک مزاج سرد دارد لذا برای از بین رفتن آثار 
استفاده بیش از اندازه آن از موادی که طبع گرم 
دارند )مواد قندی( استفاده می شود. در مجموع 
معتادین با مواد غذایی که طبع سرد دارند مانند 
برنج و کله پاچه رابطه خوب��ی ندارند. معتادین 
معتقدن��د آب لیمو اثر تریاک را از بین می برد و 

به تشنگی خاتمه می دهد.
مصرف کنندگان معتقدند شیره مزاج گرم دارد 
اما ب��رای بریدن آن )از بین رفتن آثار اس��تفاده 
بیش از اندازه( از موادی که طبع سرد دارند مانند 

هندوانه استفاده می شود.
به گفته افراد وابس��ته به مواد افیونی پیوس��ت 
ناشی از مصرف تریاک بس��یار شدیداست و لذا 
اکثر معتادان به ملینها روی می آورند و در سنین 

باال دچار عارضه هموروئید )بواسیر( می شوند.
افراد معتاد به علت ترس ا لو رفتن به مس��افرت 
نم��ی روند ب��ه هیچ وج��ه حاضر نیس��تند در 
بیمارستان بستری شوند و پس از بستری شدن 
اجباری در بیمارس��تان، معتادین اصرار عجیبی 
در نش��ان دادن عالئم بهب��ودی دارند. این افراد 
با کس��ی در گیر نمی ش��وند چون اگر بازداشت 
شوند اعتیادش��ان لو می رود. گذش��ته از آنچه 
گفته شد افراد معتاد کامال ترسو هستند و حتی 
با صدائی کم از جا می پرند. ش��نیده می ش��ود 
که بعضی از دانش��جویان در ش��بهای امتحان تا 
حتی 3 ش��ب با مصرف تریاک بیدار می مانند و 
درس می خوانند اگرچه تشنگی باعث سرحالی 
و افزایش هوش��یاری فرد می گ��ردد اما عموما 
این دانش��جویان بعد از م��دت کوتاهی مبتال به 
اعتیاد دائم تریاک می ش��وند و میان مصرفشان 
بیش��تر ش��ده و معموال به آن درجه از سرحالی 
و هوش��یاری هم برای ادامه تحصیل دست نمی 
یابند و در نهایت ب��ه علت اعتیاد ترک تحصیل 

می کنند.

خود معتادین معتقدند فردی که تشنه است فک 
م��ی زند یعنی خیلی دوس��ت دارد حرف بزند و 
دوست دارد حرف بزند و دوست دارد دیگران به 

حرفهای او توجه نمایند.
فرد معتاد به تریاک پس از تشنه شدن می تواند 
یک خاطره کوتاه را شاخ و برگ داده و ساعتها با 
آن جمعی را سرگرم کند افرادی که تریاک را به 
صورت تدخینی مصرف می کنند اگر دوره های 
خماری و محرومیت ندیده باش��ند عموما قیافه 
ای مانن��د اف��راد عادی دارند. ای��ن افراد معموال 
موهای پرپش��تی دارند و اگر در رفتارشان دقت 
نمائیم همیش��ه در حدود ساعت خاصی یافتن 

آنها غیممکن است؟!
جهت شناس��ایی بهتر فرد مص��رف کننده مواد 
برخی از نش��انه های هشدار دهنده وجود اعتیاد 
را در زی��ر می آوری��م، وجود ای��ن عالیم صرفا 
هش��داردهنده بوده و لوما دلیل ب��ر اعتیاد افراد 
نمی باش��د و برای تش��خیص نهایی مراجعه به 

مشاوره تخصصی الزم می باشد.
برای س��نجش اعتیاد می توان از آزمایش ادرار 
 TLC سرپایی، آزمایش خون و یا آزمایش ویژه

در کنار عالیم تشخیصی زیر بهره گرفت.
- قف��ل کردن در اتاق به هنگام خروج از خانه و 
بستن در اتاق وقتی که در خانه و در اتاق است.

- ساشتهای زیاد پس از مصرف حشیش
- بی اش��تهایی همزمان با مص��رف زیاد چای و 

سیگار
- پیداکردن وس��ایل مصرف مثل زرورق، کش و 

سرنگ و ...
- تغییرصدا، دورگه و زنگ دار شدن آن

- وجود آثار تزریق در دست ها
- ضعف جنسی در دراز مدت

- مصرف قرص و شربت به طور مستمر
- طف��ره رفت��ن از آزمای��ش خون و ی��ا تعویق 

انداختن آن
- قرمز شدن چشم، استفاده از قطره چشم بدون 
دلیل، برق زدن چشم پس از ریختن قطره های 

پزشکی در آن
- زرد و سیاه شدن دندانها با وجود مسواک زدن، 

نرسیدن به سر و وضع خود و ژولیده بودن
- چین و چروک پیدا کردن صورت، سیاه شدن 
چهره و لب ها و گود ش��دن دور چش��م و الغر 

شدن
- تغییر عادتهای خواب، دیر و به س��ختی بیدار 

شدن در صبح ها و دیرخواب رفتن در شبها
- آبری��زش بین��ی، خمی��ازه و ع��رق ریختن و 

احساس گرما
- هنگامی که از وقت مصرف مواد گذشته باشد 

و مواد مصرف نکرده باشد

- بقایای ماده مخدر
- بقایای توتون یا خاکستر سیگار

- تک��ه قرصها یا خش��اب قرصهای خ��واب آور 
، مس��کن و ... )دیازپ��ام، کلونازپ��ام، لورازپ��ام، 
ی��ا  ترام��ادول  دیفنوکس��یالت،  لوگزازپ��ام، 
بایم��ادول، دیکلوفناک، کلونیدی��ن، آلپرازوالم، 

کلردیازپوکساید، بیپریدین(
- قطره های چشمی )نفازولین(

- قوز پیدا کردن نسبی در هنگام راه رفتن
- شل و بی تعادل راه رفتن

- س��وزنی شدن مردمک)حش��یش و کوکایین 
گشاد( خشکی لبها و دهان

- ش��تابزدگی و آشفتگی)احساس گناه، ترس و 
وحشت در عین سعی و تالش برای عادی جلوه 

دادن امور
- خودداری از برخورد مستقیم با اعضای خانواده

- مصرف بیشتر سیگار )جاسیگاری، سطل، زباله، 
دستشویی و حمام، پشت پنجره )داخل کوچه(، 

خرپشته، پشت بام، و ...(
- بیرون از منزل رفتن )بیموقع و همراه با بهانه 

بیانی(
- خوشرفتاری بی دلیل

- توقف بیش از حد در حمام
- یبوس��ت و تغیی��ر برنام��ه غذایی ب��ه نفع آن 

)خوردن مواد با داردهای مسهل(
- آب خوردن زیاد

- پرهی��ز غذایی)پرهیز از ترش��یجات، لبنیات، 
ساالد و ...(

- نداش��تن خلق ثابت گاه��ی بداخالق و گاهی 
خوش اخالق بودن

- درخواس��ت مکرر پول از افراد مختلف به بهانه 
ها و با دروغهای مختلف

- کناره گیری از بستگان نزدیک و ایجاد رابطه با 
دوستان جدید و مشکوک

- دیر آمدن به خانه و رفتن به ش��ب نشینی ها، 
هنگام بازگشت

- لب��اس فرد بوی مواد مخدر را می دهد یا برای 
رفع آن ادکلن زیادی زده است.

- خودداری از رفتن به مسافرت یا ماموریت های 
طوالنی مدت

- خرج شدن پول زیاد در مدت کوتاه )که صرف 
تهیه مواد شده( و کم شدن پولو اثاث خانه

- پنهانکاری و حرکات مشکوک
- دروغگویی، پرحرفی )پ��س از مصرف مواد( و 

یاوه گویی 
- بی عالقگی به کار و وظایف خود و غیبت مکرر 

از خانه، مدرسه و محل کار
- سرفه های مزمن همراه با خلط بخصوص صبح 

ها.       
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برکت کوثر بر سفره مردم پاک ایران زمین از شمال 
شمال تا جنوب جنوب

کوثریها
در جنگ تحمیلی پسوندها به عنوان فاتح و صف شکن معنی 
می ش��د و ما که زین معانی چه بسیار شنیده و دیده ایم با 
این پسوند که دو نمونه از آن را به طور خالصه خبر می رویم. 
خیبریها عنوانی بود که به صف حاجی هم می گفتندگرچه 
ایشان به پابوس حضرت حق نائل نشده بودند. کربالئیها به 
خیل آنانکه با لشکر می رفت و با تیپ می آمد و به تیپ می 
رفت گردان می آمد و با گردان می رفت و به گروهان می آمد 
و ...  ولی آنقدر این عاشقان ره دوست تقاضا داشتند که می 

باید خط به صف به تکرار و تکرار کشید.
کوثریها از آن قبیله و آنچه کرده و آنچه که می کنند جز در 
باور فتح نباید دید. جالب آنکه موسس��ه اعتباری کوثر هنوز 
از عمر پر برکتش به تعداد انگش��تان یک دست نمی گذرد. 
موسس��ه اعتباری کوثر )س��هامی عام( در تاریخ 1388/9/2 
تحت عنوان موسس��ه مالی و اعتباری کوثر موافقت اصولی 
را با قرار تودیع س��رمایه اولیه به مبلغ 1/500 میلیارد ریال 
از بانک مرکزی اخذ و از ابتدای سال 1390 فعالیت اجرایی 
خود را آغاز نموده و در تاریخ 1391/4/13 اقدام به اخذ مجوز 
پذیره نویسی به مبلغ 750 میلیارد ریال سرمایه اولیه نمود. 
همچنین به استناد مجوز شماره 91/94276 بانک مرکزی 
موفق به ثبت شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی)سهامی 
عام( با شماره 434259 مورخ 1391/11/16 نزد اداره ثبت 

ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری تهران شده، ضمنا سهام 
ش��رکت در تاری��خ 1391/10/6 در فراب��ورس اوراق بهادار 
پذیرفته ش��ده و نماد موسسه نیز تحت عنوان »وکوثر« در 
تاری��خ 1391/12/9 در فرابورس اوراق بهادار تهران در گروه 
واس��طه گری های مالی و پولی درج گردیده اس��ت، ولی با 
عملکرد درخشانش در این بازه کوتاه در صف بزرگان بانکی 
کش��ور با 350 شعبه، با قد راس��ت وقامتی استوار افتخاری 
گشت برای همه عاشقان کوی دوست. به واقع که با اعتماد 
و یقین به  حفظ داش��ته های بزرگانی که جامانده از یاران 
خیبریها و کربالئیها بودند،این باور را در دیدگاه هم متجلی 

گرداند.
بر مس��ند کوثریها مردی نشسته که به آنسوی دشمن می 
خزید و جا، مکان و امکانات لجستیکی و پشتیبانی دشمن را 
به سمع و نظر فرماندهان می رساند. این عمل را در دکترین 
جنگ تحمیلی به کسانی می دهند که در راه مکتب سر از 
تن نشناخته وعلم و آگاهی را در قالب عمل می ریخته و به 
پیروزی دوست جان می بخشیدند و صد البته که دشمن را 
ذلیل و شکسته می ساختند. در بعداز ظهر روز 28 مهر ماه 
سال 1393 در طبقه 11 ساختمان کوثر قامت آراسته سردار 
دکتر عیسی رضایی را دیدم که دست نوازش بر سر کودکی 

می کشد که آمده بود تا سرود کوثر بخواند.
کوثریها با این باور راستین که مدیریت جهادی عامل اصلی 
روند به رشد موسسه اعتباری کوثر و رمز موفقیت دوچندان 
اس��ت در گوش تا گوش س��الن جلوس کرده بودند. با تائید 
حضرت حجه االس��الم والمسلمین جناب حاج آقاجان پور، 
س��ردار مهرورز، سردار شهدائی، س��ردار امیر عزتی، سردار 

تمیزی و...، جناب س��ردار امیر رفیعی یکی از بنیان گذاران 
موسس��ه اعتباری کوثر که نقلی داش��ت شنیدنی مجلس 
آغازیدنی گرفت. سردار امیررفیعی در فرازی از سخنان خود 
با تاکید بر این که س��رعت در عمل و دقت صحیح یک باور 
پربرکت در این خیل کثیر است افزود این باور از دین مداری 
نش��ات می گیرد. سردار گفت: آنکه یکتاپرست است جز در 
راه خدا و ایمان به آس��ایش خلق ره��ی دیگر نپیماید و ما 
برای  قبولی این عمل جملگی یا علی گفتیم و عش��ق آغاز 
ش��د. ساعاتی با سربداران والئی بودن و در جوار این امتحان 
پس داده ها نشس��تن و شنیدن و تجسم عمل و کردارشان 
به راستی که نعمت است و جمعه به مکتب آورد طفل گریز 

پای را.
طبقه یازده ساختمان کوثر حضور پرشمار مسئولین تراز 
اول و روس��ای شعبات استانی و مقامات ارشد آن روزهای 
ک��ه صف��ا و صمیمیتش ما را یاد باد م��را با خود به خاک 
ریزهای س��ومار، شلمچه، دهلران و فاو برد. آنجا که عشق 
در وجود بچه های پاک و مخلص لبریز از عشق به والیت 
بود و نام نامیش��ان نه از مین و نه از تیر نه از رگبار، نه از 
تیربار، نه از خمسه خمسه، نه از توپ، نه از تانک نه از بمب 
باران س��وخو و میراژ ترس بخود راه نم��ی دادند و با یک 
سینه مملو از مهر و پر از عشق به والیت و عترت در پشت 
موتور تریل با سینه ستبر به قلب دژخیمان تا دندان مسلح 
می زدند و بانگ اهلل اکبرشان چون نوای بلبالن نرم نرمان 
به گلزار خون بچه های دیگر والئی که فضایش عطرآگین 
به عطر طنین صلوات محمد مصطفی وخاندان بزرگوارش  
بود می خرامیدند. دکتر عیس��ی رضایی از بچه های پاک 

ِبْس��ِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيم

إِنَّ��ا أَْعطَيَْن��اَک الَْکْوثَ��َر ﴿١﴾ فََص��لِّ لَِربِّ��َک َوانَْح��ْر ﴿٢﴾ إِنَّ َش��انِئََک ُه��َو األبْ��َ�ُ   ﴿3﴾

در جمع کوثری ها

آینده از آن ماست

   خسرو اميرحسيني
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ِبْس��ِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيم

زاده ش��ده جنوب شهر تهران است. از شهر ری از آنجا که إِنَّ��ا أَْعطَيَْن��اَک الَْکْوثَ��َر ﴿١﴾ فََص��لِّ لَِربِّ��َک َوانَْح��ْر ﴿٢﴾ إِنَّ َش��انِئََک ُه��َو األبْ��َ�ُ   ﴿3﴾
س��رداران و سربداران بزرگی را به مام میهن معرفی کرده 
اس��ت. با یک باور راستین وبا ایمان با صفایش و به توصیه 
و همت پدر و اخوی بزرگوارش به بس��یج مسجد و جبهه 
کشانده شد. جگر شیر برادر عیسی از همان اولین روزهای 
جن��گ و از همان اولین عملیات ها نگاه هر فرمانده ای را 
بسوی این جوان بس��یجی از شهر ری آمده می کشید تا 
آنکه خود به مقام فرماندهی رس��ید و ش��د آنکه امروزه به 
وجودش عالوه بر بچه های ش��هر ری تمام ایران اسالمی 

بدو افتخار می کنند.
 در وس��عت کار و دانش عملش همان بس که یکی از بنیان 
گ��ذاران کوثر که صدق گفتار و صحه کارش بر همه روش��ن 
اس��ت، ش��هادت می داد که خود برای حل مشکلی به بانک 
مرک��زی رفتم. در بدو ورود ب��ه دفتر قائم مقام بانک مرکزی 
جناب آقای درویش را دیدم. بدو گفتم: زین پس دکترعیسی 
رضائی بر موسسه کوثر نظارت خواهند داشت. جناب درویش 
با لبخندی شیرین همراهیمان کرد. وقتی پرسیدم از ایشان 
ش��ناخت دارید؟ آقای درویش به عنوان یکی از مقامات ارشد 
بانک مرکزی در پاسخ گفت: گفت دقیقا، تنها یک جمله می 
گویم کافی است بدست دکتر عیسی رضائی یک هسته خرما 

بدهید در کوتاه زمان یک کشور را نخلستان می کند. 

اعالم 72 برنده سفر به زیارت عتبات عالیات و دهها 
جوایز دیگر در شب ستاره های کوثر 

با انجام مراسم قرعه کشی حساب های پس انداز قرض الحسنه 
اسامی برندگان جوایز نفیس موسسه اعتباری کوثر مشخص شد.  
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در مراسم اولین دوره قرعه 
کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز با حضور نمایندگان 
دادس��تانی، بانک مرکزی ، صدا و سیما و مدیران ارشد وزارت 
دفاع و مردم عادی چنان رفتاری داشت که برازنده یک کوثری 
بود و لطف او به اصحاب قلم چنان همیشه ارزنده و باور مدار. 
سخنان سردار دکتر عیسی رضائی در جمع خبرنگاران رسانه ها 

از باب مدیریت جهادی خود گویای خیر کثیر اوست.

 مدیریت جهادی عامل اصلی روند رو به رشد موسسه 
اعتباری کوثر

دکتر رضایی مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر که در جمع 
خبرنگاران رسانه ها در رابطه با دست آوردهای اقتصادی دفاع 
مقدس س��خن می گفت با اعالم مطلب فوق اظهار داشت ؛ 
در دوران دفاع مقدس خیل بی ش��ماری از عاشقان اسالم و 
انقالب با حضور در میادین نبرد علیه دشمن بعثی با پایداری 
و رشادت به دنیا ثابت کردند که پیروان حسین بن علی )ع( 
ب��ا تبعیت از حضرت ام��ام)ره( در مقابل همه زیاده خواهان ، 

مقاومت خواهند کرد.
دکت��ر رضایی با تاکید بر این موضوع که اگر امروز توفیقاتی 
در عرصه ه��ای مختلف علمی ، صنعتی و ارتقاء تکنولوژی 
به وجود آمده ، به دلیل حضور دانش��مندان و متخصصانی 
است که روزی در جبهه های حق علیه باطل می جنگیدند و 
اینکه مقام معظم رهبری رسیدن به اقتصادی پویا و فرهنگی 
ماندگار را در گرو عزم ملی و مدیریت جهادی می دانند به این 
دلیل اس��ت که ایشان خود در عرصه دفاع مقدس حضوری 
جدی داشتند و تاثیر مدیریت جهادی را در عملکرد خود به 
عنوان فرمانده کل قوا و سایر رزمندگان بسیار موثر دانسته 

و می دانند .
دکتر رضایی گفت : ما امروز در موسسه کوثر افتخارمان این 
است که شاکله مدیرانمان از رزمندگان ،جانبازان و آزادگان 
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عزیز انقالب است .
ایشان در پاسخ به خبرنگاری که پرسید برای اینکه موسسه 
اعتباری کوثر به بانک تبدیل ش��ود ، چه ساز و کاری الزم 
است گفت : نخستین گام برای بانک شدن افزایش سرمایه 
موسسه به شش هزار میلیارد ریال است، گفت : مجوز اولیه 
افزای��ش س��رمایه از بانک مرکزی دریافت ش��ده و گزارش 
حس��ابرس نیز به این بانک ارسال شده است وما هم اکنون 
در انتظار دریافت و ابالغ مجوز نهایی افزایش سرمایه از بانک 

مرکزی هستیم.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر بررسی مباحث زیر ساختی 
موسسه را از دیگر موارد بانک شدن عنوان کرد و افزود: بانک 
شدن موسسه بستگی به س��رعت عمل بانک مرکزی دارد 
ضمن آنکه برای رسیدن به این مهم به مصوبه شورای پول و 

اعتبار نیز نیاز است.
به گفته وی ، قرار است افزایش سرمایه از محل آورده نقدی 
سهامداران تامین ش��ود ضمن آنکه فرآیند افزایش سرمایه 
سلب حق تقدم از سهامداران قدیم و جذب سهامداران جدید 

خواهد بود.
دکتر رضایی درباره اموال مازاد این موسسه نیز اظهار داشت : 
موسسه کوثر همانند سایر بانک ها فهرست اموال مازاد خود 

را به بانک مرکزی اعالم کرده است.
وی با بیان اینکه 500 هزار بازنشس��ته نیروهای مسلح جزو 
س��هامداران موسسه اعتباری کوثر هستند که ما خدمت به 
این عزیزان را که از مدافعان جمهوری اسالمی در دوران دفاع 
مقدس بودن��د را برای خود افتخار می دانیم افزود: هر چند 
این موسسه در سال 89 فعالیت خود را آغاز کرده اما تالش 
دارد نه تنها دنبال روی بانک های کشور نباشد، بلکه پیشروی 

شبکه بانکی کشور شود.
رضایی تعداد ش��عبات این موسسه را 350 شعبه در سراسر 
کش��ور اعالم کرد و اظهارداشت: این موسسه در طول مدت 
کوتاه فعالیت خود توانس��ت یکی از بزرگترین بحران های 
مالی کشور را که مربوط به صندوق جوانان خیر بود مدیریت 
کرده و بدون کمترین خسارت مانع عدم اعتماد مردم به این 
مجموعه ش��ود و از سوی دیگر با سازماندهی و به کارگیری 
نیروی انس��انی این صندوق از وارد شدن آسیب به کارکنان 

مجموعه فوق جلوگیری کرد .
مدی��ر عامل موسس��ه اعتباری کوث��ر از ارتقای سیس��تم 
ُکربانکینک این موسسه در ماه های آتی خبر داد و گفت: این 

موسسه دارای 120 هزار میلیارد ریال منابع است.
وی ادامه داد: این موسسه 7 بانک رسمی کشور را از نظر منابع 
و بازدهی پشت سر گذاشته و بر اساس برنامه ها می خواهیم در 

سال 94 ، جزو پنج بانک برتر خصوصی کشور شویم.
نامبرده با اش��اره به امضاء تفاهم این موسسه با ستاد عتبات 
عالیات، گفت: طبق این تفاهم موسس��ه کوثر برای توسعه 
حرمین شریفین اقدام خواهد کرد و در همین زمینه شماره 
حساب 110110 برای کسانی که تمایل به کمک به توسعه 

حرم ائمه اطهار دارند،  در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس هیت مدیره موسس��ه اعتباری کوثر همچنین 
از هدف گذاری این موسس��ه برای اعطاء 10 میلیارد تومان 
تسهیالت ازدواج به جامعه هدف موسسه در سال جاری خبر 

داد.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در خاتمه با اعالم این مطلب 
که ما همواره در مسیر حرکت، دقت را فدای سرعت نکرده 
ایم افزود: در این راس��تاهمواره گام ب��ه گام حرکت خود را 
هماهنگ با مجامع قانونی انجام داده و خود را ملزم به اجرای 

سیاستها و قوانین بانک مرکزی می دانیم .
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مدیرعامل:
خداداد غریب پور
معرفی شرکت: 

مجتمع پتروش��یمی شازند)اراک( یکی از طرح های مهم و زیربنایی است که 
در  راستای سیاست های کلی توسعه صنعت پتروشیمی به بهره برداری رسید 
. فاز  اول آن در س��ال 1372 در مدار تولید قرار گرفت و در ادامه به گس��ترش 
بخش  های مختلف خود ادامه داد و به ظرفیت نهایی تولید خود، به بیش از یک 

میلیون  و ششصد هزار تن محصوالت متنوع در سال رسید. 
سال تاسیس و سابقه فعالیت شرکت: 

شرکت پتروشیمی شازند)اراک( در سال 1366 تاسیس گردیده است و هدف 
از  تاسیس آن ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی 
با استفاده  از خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآورده های نهایی پلیمری و 

شیمیایی بوده  است. 
محصوالت صادراتی شرکت: 

 1-  پلی اتیلن سبک و سنگین 2- پلی پروپیلن  3- پلی بوتادین رابر 4- ونیل 
 اس��تات منومر5- اتانول آمین ها 6- اتیلن گالیکول ها 7- برش 4 کربنه 8- 

 اتوکسیالتها 9- 2 اتیل هگزانول 10- بنزین پیرولیز هیدروژنه شده و ... 
برند ثبت شده:

   arpc  
گواهی نامه های اخذ شده: 

دارنده گواهینامه های بین المللی از شرکت  QS  )گواهینامه مدیریت کیفیت 
  ISO 14001-2004 گواهینامه مدیریت زیست محیطی ،ISO  9001-2008  
 و گواهینامه سیس��تم مدیریت ایمنی و بهداش��ت ش��غلی- 2007- 18001 

  ) OHSAS 

مهندس خدادا غریب پور بر مسند صادکنندگان نمونه 93
پتروشيمی شازند)اراک( 
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دکتر شانه ساز در فرازی از گزارشی جامع و کامل خود با بیان اینکه با توجه 
به پیاده نمودن  راهکارهای مدیریتی خود توانسته ایم در سال مالی گذشته 
سهم 35/23 درصدی از بازار داروئی کشور  را در اختیار داشته باشیم افزود 
تیپیکو به عنوان بزرگترین هلدینگ کشور در محصوالت داروئی در  بخش 
های تولید و توزیع مواد اولیه و محصوالت داروئی نگاه ویژه ای را برای توسعه 
خود در همه  زمینه ها و در همه شرکت های زیرمجموعه با تدوین برنامه 
های نظارتی سرلوحه خود قرار داده است.  مدیر عامل موفق شرکت با بیان 
اینکه رش��د 50 درصدی فروش شرکت های زیرمجموعه تولیدی و  توزیع 
داروئی ش��اهد این مدعا است خاطر نش��ان کرد که تداوم این برنامه های 
مدون مدیریتی ودکترین  کاری،روند مناسب افزایش سود خالص شرکت 

را استمرار خواهد بخشید. 
دکتر ش��انه س��از در بخش پایانی صحبتهای خود با اعالم اینکه در برنامه 
های آتی شرکت سرفصل های  مهم و تاثیرگذاری برای رشد شرکت بطور 
کارشناسی تعیین شده است افزایش سهم 2/5 درصدی ساالنه  از کل بازار 
داروئی کش��و را در یک پروسه 4 ساله )یعنی 10 درصد افزایش سهم بازار 
داروئی کشور  در 4 سال (را با توجه به رئوس راهبردهای گروه دارویی تامین  
دراس��تای ارتقای هم افزایی تعریف کرده ایم ، اضافه کرد که این مواردمهم 
در جهت ارتقای اس��تانداردهای کیفی و توسعه فرایندهای کنترل داخلی 

 و....تعریف شده است. 
شایان ذکر است جنابان شیخ الملوکی »عضو هیات مدیره« و جناب ملک 
»مدیرمالی« نیز با حضور در پنل  هیات رئیسه هر کدام به فراخور پرسش 
های مطرح  ش��ده در اواسط واواخر مجمع، پاسخگوی سواالت و  ابهامات 

موجود سهامداران در مجمع ساالنه بودند. 
تیپیکو بنا به اعالم مدیریت ارش��د  خود درسال مالی پیش رو با توجه به 
برنامه ریزی های استراتژیک  از پیش تعین شده خود به دنبال رسیدن به 
هدف های بنیادی  اش از جمله تثبیت جایگاه برتر جهانی خود  می باشدکه 
با توجه به حضور بزرگان صنعت دارویی کشور  وحضور شایسته کارشناسان 
 وصاحبنظران به نام کشور در بدنه اجرایی وتصمیم گیری شرکت وبا توجه به 

کارنامه وسابقه درخشان  ان ،این هدف دور از انتظار نخواهد بود  

پیام   هیات   مدیره :  
چشم   انداز   و   بیانیه   ماموریت :  

ش��رکت   س��رمایه   گذاري   دارویي   تامین   اجتماع��ي   )TPICO(   به   عنوان  
 بزرگترین   مجموعه   تخصصي   دارویي   کش��ور   و منطقه   نقش   بي   بدیلي   در  

 حفظ   و   ارتقاي   سالمت   جامعه   ایفا   مي   کند .  
این   مجموعه   با   در   اختیار   داش��تن   کلیه   اجزاي   زنجیره   ارزش   دارویي   اعم   از  

 تولید   مواد   اولیه   ،   تولید   محصول   نهایي دارویي   ،   شبکه   هاي   سراسري   پخش  
 دارو   و   فن   آوري   هاي   نوین   توانسته   است   جایگاه   خود   را   به   عنوان   رهبر   بازار 
دارویي   کشور   تثبیت   و   در   جهت   خدمت   رساني   به   آحاد   مردم   تالش   نماید .  

شرکت   سرمایه   گذاري   دارویي   تامین   اجتماعي   به   عنوان   یک   بنگاه   اقتصادي  
 بالنده   وظیفه   خود   مي   داند   که   تامین نیازهاي   دارویي   بخش   درمان   سازمان  
 تامین   اجتماعي   و   خدمت   به   بیش   از  30  میلیون   نفر   بیمه   ش��دگان   عزیز  

 سازمان را   در   سرلوحه   فعالیت   ها   و   اقدامات   خود   قرار   دهد .  
این   شرکت   با   بهره   گیري   از   نظامات   نوین   مدیریتي   و   به   کارگیري   نیروهاي  
 با   تجربه   و   خبره   در   حوزه   هاي   مختلف   درصدد   است   با   جذب  10  درصد   از  
 کل   سرمایه   گذاري   هاي   شرکت   سرمایه   گذاري   تامین   اجتماعي   به   حداکثر  
 سازي نرخ   هاي   بازدهي   و   سودآوري   دست   یابد   و   از   این   منظر   هم   بتواند   در  
 قالب   یک   نهاد   اقتصادي   از   دارایي   هاي   بیمه شدگان   سازمان   به   صورتي   مولد  

 و   بهره   ور   صیانت   نماید .  
هیات   مدیره   شرکت   با   ترسیم   نقشه   استراتژیک   حرکت   مجموعه   در   چارچوب  
 سیاست   هاي   ابالغي   شرکت   سرمایه گذاري   تامین   اجتماعي   به   سوي   عرصه  
 هاي   نوین   داروسازي   و   تکنولوژي   هاي   پیشگام   در   این   زمینه   حرکت   نمود   و  
 با بهره   وري   مجموعه   شرکت   هاي   تابعه   از   طریق   هماهنگي   و   هم   افزایي   درون  
 گروهي   و   اصالحات   ساختاري   با   نگاه چابکي   سازماني   بنا   دارد   این   مجموعه  

 مهم   را   در   نیل   به   اهداف   اصلي   آن   هدایت   و   راهبري   نماید .  
امید   اس��ت   در   سال   جاري   که   با   فرمایشات   مقام   معظم   رهبري   به   نام   سال  
 جهاد   اقتصادي   نام   گرفته   اس��ت   بتوانیم   با همدلي   و   همراهي   کلیه   مدیران  
 و   کارکنان   خدوم   مجموعه   که   همانا   س��رمایه   هاي   ارزشمند   و   اصلي   گروه  

 هستند
تحت   توجهات   حضرت   ولي   عصر)عج(    در   راستاي   تحقق   این   اهداف   موفق  

 شویم .  

چشم   انداز   ،   بیانیه   ماموریت   و   استراتژي   هاي   شرکت :  
 : TPICO  ارزش   های

چشم   انداز   و   رسالت   شرکت   سرمایه   گذاري   دارویي   تامین  :  
رسالت   وافق   فعالیتهاي   ما   دربزرگترین   مجموعه   سرمایه   گذاري   دارویي   کشور  
 دربرگیرن��ده   تحقیق   ،   تولید   وتوزیع داروها   ،   مواد   دارویي   ،   مکمل   ها   ودیگر  
 محصوالت   مؤثر   برسالمتي   انسان   بااستفاده   از   فن   آوري   پیشرفته   و   مدیریت 

هوشمند   براي   حفظ   تندرستي   وشادابي   مردم   جهان   است . 
دراین   راستا   ارتقاي   علمي   سرمایه   هاي   انساني   وحفظ   منافع   کلیه   ذینفعان  

 تکمیل   کننده   این   رسالت   است . 

بزرگترین شرکت هلدینگ دارویی کشور به مجمع نشست
تیپیکو و مدیریتش حِل مشکل صنعت داروئی کشور

كاش همه مشکالت كشور در دستان این چند نفر بود و درد ناله ما به فریاد نمی رسید. سخن از داروست، در همین نشریه و در چند شماره نگاشتیم كه خجالت، خجالت. و 
امرو ز با سربلندی می گوییم خدا قوت، خدا قوت. این چند نفر كه حل مشکل كرده به نام می نویسیم؛ دكتر شانه ساز، دكتر محمدرضا شیخ الملوكی و جناب ملک.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری دارویی تامین )سهامي عام( ساعت 10 صبح دوشنبه    93/06/31 در تهران  محل پژوهشگاه نیرو ، سالن همایش خلیج 
فارس  تشکیل شد در این مجمع كه با حضور 84 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره و مدیران  عامل شركتهای زیرمجموعه، نماینده بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار  شد ریاست مجمع با جناب آقای خالق بود كه آقایان وحید رجبیان و حسام طهماسیان در مقام نظار اول و  دوم و دكتر شانه 
ساز مدیرعامل كاردان و كاربلد شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه  یاری می رساندند.  در این مجمع پس از قرائت گزارش مبسوط هیات مدیره به مجمع 
توسط دكتر شانه ساز و پس از  استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از تالش گرانقدر تیم  ارشد مدیریتی شركت با تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت و با  تقسیم سود 750 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.  همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و 
بازرس اصلی شركت برای سال مالی آتی و روزنامه  اطالعات به عنوان روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و اطالعیه های شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره)غیرموظف( سرمایه گذاری تامین اجتماعیدکتر عباس کبریایی زاده

نایب رئیس هیات  مدیره)غیرموظف( سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامیندکتر سید حمید خوئی

مدیرعامل)موظف( سرمایه گذاری صبا تامیندکتر محمدرضا شانه ساز

عضو هیات مدیره)موظف( سرمایه گذاری سیمان تامینآقای محمدرضا شیخ الملوکی

عضو هیات مدیره)غیرموظف( سرمایه گذاری صدر تامیندکتر ناصر نقدی
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مدیرعامل ش��رکت سیمان س��فید شرق در مراس��م افتتاحیه 
رسمی کارخانه ضمن خیرمقدم به وزیر صنعت،  معدن و تجارت 
و مس��ئولین استانی و کش��وری گفت: امروز مفتخریم به حول و 
قوه الهی و در خاک  سرزمین توس و قدمگاه و مرقد شریف ثامن 
الحجج آقا علی ابن موس��ی الرضا )ع( است و همزمان با  خجسته 
میالد ایشان به دست توانمند صنعتگران ایرانی پروژه سیمان سفید 
شرق را که بزرگترین  کارخانه سیمانی سفید کشور می باشد در 
کوتاه ترین زمان ممکن یعنی کمت��ر از )27 ماه( به بهره  برداری 
برسانیم.  بهروز زندی با اشاره به تولید بالغ بر 30 درصدی ظرفیت 
سیمان سفید کشور افزود: شرکت سیمان  سفید شرق با ظرفیت 
تولید روزانه 1000 تن س��یمان س��فید در آذرماه سال 1390 با 
سرمایه 30 میلیارد  تومانی و با سرمایه گذاری شرکت سیمان شرق 
و شرکتهای اقماری آن و شرکت توسعه سرمایه و  صنعت قدیر و 

مدیریت کالن شرکت سرمایه گذاری غدیر تشکیل شد. 
وی ادامه داد: این شرکت مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی تولید 
سیمان سفید بوده و از روتاری کولر   )Rotary Cooler(   جهت 
س��رد کردن کلینکر از دمای 1600 درجه س��انتیگراد استفاده 
می کند و با  اس��تفاده از مواد اولیه بس��یار مرغوب و تجهیزات 
پیش��رفته کیفیت سیمان سفید تولیدی آن در کشور بی  نظیر 
بوده و س��فیدی آن باالتر از 92 درصد می باشد.  وی با تاکید بر 
کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست اظهار داشت: به منظور 
کاهش انرژی حرارتی  و کاهش آلودگی های محیط زیست از دو 
دستگاه مبدل حرارتی بزرگ استفاده شده که مصرف انرژی  را 9 
درصد کاهش می دهد واز الکتروفیلترها و بگ هاوی هاس جدید 
اس��تفاده شده ، بنحوی که غبار  خروجی از دودکش به کمتر از 

  PPM30  تقلیل یافته است. 
 )استاندارد ملی در این خصوص   PPM150  است(. 

وی درخصوص تجهیزات سیمان سفید شرق گفت با بکارگیری 

نیروهای متعهد و متخصص دارای  مجهزترین آزمایشگاه فیزیک 
و شیمی و مقاومت مصالح برای آنالیز مواد و مشخصات فیزیکی 
و  شیمیایی سیمان می باشد.  زندی افزود تولیدات شرکت سیمان 
سفید از عید سعید فطر که وارد بازار شده با استقبال بسیار خوبی 
 مواجه بوده به نحوی که در همین زمان کوتاه موفق به اخذ اولین 
س��فارش صادراتی به وزن 14 هزار  تن شده است.وی درخصوص 
هزینه های اجرایی این پروژه اظهار داش��ت بالغ بر 140 میلیارد 
تومان  هزینه های اجرایی این پروژه می باشد که از طریق بانکهای 
کارآفرین، اقتصاد نوین، س��امان و رفاه  کارگران تامین شده است.  
مدیرعامل بزرگترین کارخانه سیمان سفید کشور گفت با اجرای 
این طرح بزرگ ملی 150 نفر به  صورت مستقیم و بالغ بر 500 نفر 
به صورت غیر مستقیم مشغول به کار شدند.  زندی افزود: در اجرای 
این پروژه از تمام توان فنی و مهندسی کشور استفاده شده و بالغ 

بر 70 درصد  تجهیزات در داخل تهیه شده است. 
وی در پایان گفت در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری 
»س��ال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و  مدیریت جهادی« نامیده 
شده است محصول این شرکت عالوه بر سراسر میهن اسالمی به 
کل منطقه و  جهان صادر می شود تا نشانی از توانمندی جوانان 
این مرز و بوم عزم ملی ایرانی باش��د.  بزرگترین کارخانه سیمان 
س��فید کش��ور به ظرفیت روزانه 1000 تن به بهره برداری کامل 
رس��ید و  محصول این شرکت از عید سعید فطر به سراسر کشور 
ارسال و مورد استقبال دست اندرکاران صنعت  ساخت و ساز عمران 
کش��ور قرار گرفت.  با توجه به مواد اولیه بسیار مرغوب در منطقه 
شامل آهک و کاتولن و همچنین بکارگیری تکنولوژی  پیشرفته و 
تجهیزات جدید کیفیت سیمان سفید تولیدی در کشور بی نظیر 
بوده و س��فیدی آن باالتر از 92  درصد می باش��د که در حقیقی 

  )Super White(   است. 
در اجرای این پروزه از کلیه توان فنی و مهندسی و علمی کشور 

استفاده گردیده و بالغ بر 70 درصد  تجهیزات در داخل کشور تهیه 
شده است. 

پیش بینی می گردد با راه اندازی این پروژه تحول اساسی در سود 
دهی شرکت سیمان شرق که سهامدار  عمده شرکت سیمان سفید 
شرق می باشد در آینده نزدیک به عمل آید.  امید است با توجه به 
کیفیت محصول تولیدی )سفیدی 92 درصد( به توان سالیانه بالغ 
بر 100 هزار تنی  محصوالت سیمان سفید به کشورهای مختلف 
صادر ش��ده که بر این اساس درآمد ارزی این شرکت  سالیانه بالغ 
بر 10 میلیون دالر می شود.  هم اکنون با توجه به اینکه این پروژه 
جدیدا راه اندازی شده است، سفارش صادرات 14000 تن سیمان 
 به عربستان سعودی و 5000 تن سیمان به عراق ثبت شده است. 

با توجه به اینکه قیمت س��یمان سفید شرق ارزانتر از محصوالت 
مش��ابه می باشد، لذا به دس��ت اندرکاران  پروژه های ساختمانی 
توصیه می شود به جای استفاده از سنگهای تزئینی با قیمت بسیار 
باال از این  محصول استفاده نمایند.  در اجرای این پروژه به منظور 
صرفه جویی در هزینه ها از بخشی از تجهیزات فرسوده و بهینه 

سازی  شده استفاده شده است. 
به دلیل حساس��یت س��یمان س��فید و کیفیت ممتازی که این 
محصول می بایس��ت در مقایسه با سیمانهای دیگر  داشته باشد، 
آزمایشگاه بسیار کاملی که شامل تجهیزات اندازه گیری دقیق و 
جدید می باشد تدارک دیده  شده است که هم اکنون از مواد اولیه 
تا سیمان تولیدی، در این آزمایشگاه اندازه گیری و کنترل کیفیت 

 می گردد. 
در حال حاضر 5 کارخانه تولید سیمان سفید در کشور و با ظرفیت 
س��الیانه 800 هزار تن مشغول بکار  می باشند که سیمان سفید 
ش��رق با ظرفیت سالیانه 330 هزار تن بالغ بر 30 درصد سیمان 
سفید کشور ار  در ش��رق کشور در مجاورت بارگاه ملکوتی ثامن 

الحجج )ع( تولید می نماید. 
مصرف س��یمان فید در کش��ور مع��ادل 1/5 درصد س��یمان 
خاکس��تری اس��ت لذا با توجه به صادرت ظرفیت  کل سیمان 
سفید کشور تا سطح 1/5 میلیون تن در سال مهیا می باشد.  این 
شرکت تکنولوژی تولید سیمان و تجهیزات کلیدی و حساس 
آنرا طی قراردادی از شرکت  F.L.Smidth  دانمارک تهیه نموده 
اس��ت و علیرغم تحریم های بین المللی اعمال شده جهانی به 
 سرکردگی آمریکا، این شرکت توانسته است تحریمها را خنثی 
نماید.  این ش��رکت در روز ملی صنعت و معدن به عنوان طرح 

نمونه صنعتی انتخاب شد. 
شرکت سیمان سفید شرق آمادگی اعطاء عاملیت فروش سیمان 
سفید بعه متقاضیان واجد شرایط در  سرتاسر کشور را دارا می باشد. 
تلفن واحد فروش دفتر مرکزی 02188642203 و تلفن فروش 

 کارخانه 05132644000 داخلی 107 می باشد.  

بزرگترین کارخانه 
تولید سیمان سفید 

کشور به بهره 
برداری رسید

آنروز كه خط و خطکش در بیابان ویدر  در جوار كاروانسرای  زرندیه استان مركزی توسط مسئولین  كشیده می شد باورش مشکل بود كه بعد از شاه عباس مقامی جز برای هدف 
بزرگی بدین حاشیه كویر قدم گذارد جالب اینکه آنانکه با خیل  حشم آمده بودند رفتند و دوش گرفتند و در بستر از خستگی راه آرمیدند ولی آنکه ایستاد مردی بود از دیار 
 نیکان. سازنده ای از بچه های سنگر بسیج نامش مهندس بهروز زندی او در یک چادر مندرس یک میز از پهنه  كرسی ساخت و بر روی آن برنامه گذارد و ساخت و ساخت هم سیمان سفید و هم سیمان 
خاكستری را بنیان گذارد و  امروز جوانان لوستر كویر از بام زمین هر بیننده را به تحسین وا می دارد و شنیدم و خواندم كه به سرزمین  خراسان رفته و باز در حال بنیان نهادن پروژه ای بزرگ است بخوانیم. 

   خسرو اميرحسيني
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خالصة تصمیمات مجمع به  شرح ذیل می باشد: 
 1( صورت های مالی س��ال مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت 

مورد تصویب قرار گرفت.   
 2( موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی اصلی و موسسه  حسابرسی ایران مشهود به عنوان 

حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند. 

پیام هیات مدیره : 
س��الی که گذش��ت عالوه بر احیاي تفکر تدبی��ر و امید درنظام 
سیاس��ی ، اجتماعی و اقتصادي کشور ،  همچنان اقتصاد ایران و 
بخش��هاي عمرانی کم ثبات بوده و در نتیجه نوسانات اقتصادي و 
تداوم  تحریم هاي ظالمانه ، عدم اطمینان در آن دیده میشود که 
در این فرایند ، به اذعان کلیه صاحبنظران  و تحلیل گران عرصه 
اقتصاد کشور ، بیشترین آسیب به بخش تولید و صنایع کشور وارد 
شده  است و بخش ماشین آالت سنگین و صنایع خودرویی نیز در 
صدر آس��یب پذیران عرصه اقتصاد  کشور قرار داشته اند . شرکت 
هپکو نیز به دلیل عدم حمایت بخش بانکی کشور وعدم همراهی 
 شرکاي خارجی ، علیرغم حمایت وزارتخانه هاي ذیربط ، صدمات 
بسیاري را متحمل گردید ولی  تالش یکپارچه مدیران و کارکنان 
شرکت این بوده که حیات شرکت هپکو همچنان درعرصه  صنایع 
ماشین االت راهسازي و معدنی کشور پابرجا بماند.  در سال 1392 
مجموعه گروه صنعتی هپکو براي حفظ ، استمرار و تداوم فعالیت 
هاي شرکت  تولید تجهیزات سنگین هپکو متحد و یکپارچه بودند 
و به لطف الهی و تالش و خیرخواهی مدیران  و کارکنان خود موفق 
گردیدند عالوه بر تداوم فعالیت ش��رکت ، جایگاه شرکت هپکو را 
بعنوان برند  مورد اعتماد و اطمینان ایرانیان همچنان حفظ نماید 
که با نگاهی به شرایط کلی اقتصاد کشور در  سال مذکور ، اهمیت 

این موفقیت بیش از بیش نمایان میگردد. 
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در سال 1392 تالش نمود 
که از طریق ش��رکت هاي تابعه ،  اه��داف گروه صنعتی را تحقق 
بخش��د بنحوي که تمامی ش��رکت هاي گروه باس��ودآوري قابل 

توجهی ،  کمک بسیاري در بهبود شاخصهاي مالی و نسبت هاي 
سود آوري گروه صنعتی هپکو داشته و  موفق شدند در بخش هاي 
تولید محصوالت مقیاس کوچک، خدمات پس از فروش، بازرگانی 
 ماشین آالت جدید و غیره ،عملکرد مطلوبی داشته باشند و هر یک 
از این ش��رکت ها در حوزه  تخصصی خود در زمینه هاي خدمات 
و سرویسهاي پس از فروش ، ماشین آالت کشاورزي و  مهندسی 
و تولی��د قطعات، بتدریج اکنون به عنوان یک برند مطرح در بازار 

ماشین آالت سنگین  فعالیت موثر و بهینه را دارند. 
شایس��ته است و انتظار می رود در چنین شرایطی که بسیاري از 
شرکت هاي صنعتی و تولیدي در  اثر رکود تورمی حاکم بر فضاي 
اقتصادي کش��ور و آثار تحریم ها ، مشکالت و مسائل نقدینگی و 
 بانکی ، قادر به تداوم فعالیت نمی باشند. مزیت هاي رقابتی شرکت 
هاي گروه صنعتی هپکو  باعث گردد عالوه بر ادامه فعالیتهاي قبلی 
خود به توس��عه و گسترش فعالیت و فروش در حوزه  هاي جدید 
نیز بپردازند و گروه صنعتی هپکو در س��ال 1392 بر این تالش 
بوده اس��ت که در همه  زمینه هاي تولید ، فروش و خدمات پس 
از فروش و در تمامی حوزه هاي ماشین آالت راه سازي ،  معدنی 
و کش��اورزي حضور موفق داشته باشد و در این بازارها نام خود را 
به عنوان برن��د اول و  مطرح ایران در این حوزه همچنان حفظ و 
تداوم نماید که دراین راستا موفقیت نسبی نیز همانند  سال هاي 
گذشته داشته است.  به دولت فعلی اعتماد و اعتقاد قلبی داریم که 
تم��ام تالش خود را جهت حمایت هاي مادي و معنوي  از صنایع 
کشور متمرکز کرده و امیدواریم که با این پشتبیانی و با همت و 
مسئولیت شناسی تمامی  مدیران و کارکنان شرکت و درک شرایط 
فعلی از طرف سهامداران محترم ، جهت توسعه  هماهنگ و همه 
جانبه شرکت اقدام و با تولید بیشتر ، بهره وري ، سودآوري موثر 

و تداوم فعالیت  ، گام هاي الزم را در سال 1393عملیاتی نماییم. 

تاریخچه  
درتاریخ 21 بهمن ماه 1351 ش��رکت هپکو ) سهامی خاص ( با 
مشارکت سازمان گسترش و  نوس��ازي صنایع ایران معادل %55 

سرمایه( و خانواده رضائی ) معادل 45% سرمایه ( تاسیس  گردیده 
است و تحت شماره 16584 در تاریخ 1351/12/3 در اداره ثبت 

شرکتها ومالکیت  صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
درتاریخ 1351/5/1 و طی پروانه تاس��یس ش��ماره 315510 با 
تاس��یس کارخانه هپک��و موافقت  گردید که بدنبال آن در س��ال 
1353 عملیات احداث مجتمع تولیدي ش��رکت واقع دراراک به 
پایان  رسید و متعاقباً از اوایل سال 1354 بهره برداري ازتاسیسات 
و س��اختمان هاي کارخانه آغاز ش��د 0  از سال 1365 الی 1370 
طرح توسعه اي به منظور ساخت داخل نمودن ماشین االت اجرا 

گردید. 
ش��ایان ذکر اس��ت که به موج��ب مصوبه مجم��ع عمومی فوق 
العاده مورخ 1380/8/06 ش��رکت، نوع  ش��رکت از سهامي خاص 
به س��هامی عام تغییر و نیز به استناد مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ   1380/10/138002 نام شرکت به شرکت تولید تجهیزات 

سنگین  هپکو تغییر یافت . 
ضمنا نام ش��رکت در تاریخ 1382/12/5 بعنوان سیصد و هفتاد 
و ششمین ش��رکت پذیرفته در  بورس با نماد تپکو فهرست نرخ 
هاي سازمان بورس اوراق بهادار در تاالر فرعی درج گردیده  است. 

قابل توجه اس��ت که در تاریخ 1385/11/30 حدود 60/7% سهم 
س��ازمان گسترش از طریق  س��ازمان خصوصي سازي به شرکت 
واگن سازي کوثر ) سهامی خاص( واگذار گردید و به این  ترتیب از 
این تاریخ شرکت بصورت کامال خصوصی به ادامه فعالیت پرداخت. 

تغییرات در سرمایه  
سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس 30.000.000 ریال منقسم 

به سه هزار سهم 10.000 ریالی  با نام بوده است . 
سرمایه شرکت از ابتداي تاسیس تا کنون طی 11 مرحله بشرح 
زیر افزایش داش��ته است،در آخرین  افزایش سرمایه که در اسفند 
ماه 1392 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید سرمایه به مبلغ 
  2/336 میلیارد ریال منقسم به 2/336 میلیون سهم یکهزار ریالی 

بالغ گردیده است . 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت واگن کوثر)سهامی خاص( علی اصغر عطاریان

عضو هیات مدیرهشرکت کاوه )سهامی عام(سعید صادقی شاهدانی

عضو هیات مدیرهشرکت تامین ماسه ریخته گري)سهامی عام(جعفر سلیمی

عضو هیات مدیرهشرکت لیزینگ ماشین آالت سنگین ایرانیان )سهامی خاص( محمد  رضا حاجی علی خانی

 مدیرعامل و نایب رئیس شرکت تولیدي تحقیقاتی مبارز)سهامی خاص( لطف اهلل سعیدي
هیات مدیره

هپکو با مدیریت 
شایسته اش نشان داد 
که برترین برند صنایع 
ماشین آالت راهسازی 

و معدنی  کشور است
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت تجهیزات سنگین هپکو )سهامي عام( منتهی به 1392/12/29  درحضور بیش از 64 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
 بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل گردید.   در این مجمع آقای محمدرضا حاجی علیخانی رئیس جلسه و آقایان جمشید بسیج و مقداد كربالئی  جعفر به عنوان ناظرین 
جلسه و آقای محمد ذاكري به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند. پس از  قرائت گزارش كامل و جامع هیات مدیره به مجمع توسط مهندس سعیدی مدیرعامل توانمند سختکوش  شركت و استماع 

گزارش حسابرس و بازرس قانوني مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات  تیم مدیریتي شركت با تصویب صورتهاي مالي به كار خود پایان دادند. 
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عضو هیات مدیره »تاپیک��و« در مجمع عمومی 
عادی ساالنه و عمومی فوق العاده شرکت نفت و گاز 
و  پتروشیمی تامین با اشاره به افزایش سرمایه  50 
درصدی این شرکت اعالم کرد: این افزایش سرمایه 
از  محل سود انباشته در سال جاری اعمال خواهد 
ش��د .  وحید باقری  ادامه داد: براساس تصمیمات 
مجمع فوق العاده س��رمایه تاپیکو امسال به چهار 
ه��زار و 350  میلیارد توم��ان افزایش پیدا خواهد 
کرد .. وی با اعالم اینکه براساس رتبه بندی موسسه 
بین المللی  ICIF  تاپیکو رتبه سوم سود خالص و 
س��ود  عملیاتی را در منطقه خاورمیانه و آفریقا به 
خود اختصاص داده اس��ت، اف��زود: این هلدینگ 
همچنین رتبه   103 جهانی را در بخش فروش از 
آن خود کرده اس��ت. عضو هیات مدیره تاپیکو با 
اشاره به س��هم این  مجموعه از ظرفیت تولید در 
ایران گفت: در زمان حاضر این مجموعه 52 درصد 
سهم تولید تایر  کشور، 22 درصد تولید روغن پایه، 
51 درصد تولید قیر، 10/43 درصد تولید مجموع 
محصوالت  پتروشیمی تولید شده در هلدینگ، 23 
درصد پی وی سی، 14/5 درصد پلی اتیلن ها، 12/5 
درصد ظرفی��ت  تولید متانول، 11/5 درصد تولید 
اوره و 82 درصد ظرفیت تولید کریستال مالمین را 

به خود اختصاص  داده است . 
وی تبدیل شدن تاپیکو به شرکتی جهانی، قابلیت 
رقابت پذیری بین المللی و تامین بیش��ترین ارزش 
ب��رای  ذی نفع��ان را از اهداف ای��ن هلدینگ اعالم 
کرد. باقری، توس��عه س��رمایه  گذاری در حوزه های 
جذاب  صنعت، ارتقا و توس��عه نظام زنجیره تامین 
در هلدینگ و ش��رکت های تابعه، رسوخ و توسعه 
بازاره��ای  داخلی و بین المللی، ارتق��ای هم افزایی 
بین ش��رکت های مرتبط با گروه تامین با تاکید بر 
خلق ارزش و  بهینه س��ازی س��بد سرمایه گذاری با 
تاکید بر خلق ارزش را از مهم ترین اس��تراتژی های 
تاپیکو در سال  جاری اعالم کرد  .  عضو هیات مدیره 
تاپیکو همچنین استراتژی پرتفولیوی تاپیکو را به 
س��رمایه گذاری در دو بخش صنعت  پتروشیمی و 
نفت و گاز تقس��یم کرد و اف��زود: در بخش نفت و 
گاز ، توسعه خوراک واحدهای پتروشیمی  با اولویت 
طرح هایNGL  ، توس��عه پاالیشگاه های میعانات 
گازی با تمرک��ز بر تولید نفتا و گازوئیل،  توس��عه 
پاالیش��گاه های گازی و پتروپاالیشگاه ها و توسعه 

میادین نفتی با اولویت میادین مش��ترک از جمله 
 برنامه های این مجموعه در این بخش اس��ت  .  وی 
ادامه داد: در بخش اس��تراتژی های سرمایه گذاری 
صنعت پتروش��یمی نیز اولویت اول سرمایه گذاری 
 در متانول، اتیلن و پلی اتیلن، پروپیلن و پلی پروپیلن 
است و اولویت دوم تولید پی وی سی و اوره و  اولویت 
س��وم تولید آروماتیک ها اس��ت .  باقری با اشاره به 
مهم ترین پروژه های تاپیکو در چارچوب سیاست ها 
و اس��تراتژی های این مجموعه  اعالم کرد: اولویت 
ما طرح پاالیشگاه نفت س��تاره خلیج فارس است 
که با 3هزار و 800 میلیون یورو  س��رمایه  گذاری و 
49 درصد مش��ارکت به تولید ان��واع فرآورده های 

پاالیشگاه ها می پردازد  . 
وی افزود: پیش��رفت این پروژه ت��ا پایان تیرماه 
93 حدود 70 درصد بوده اس��ت. وی همچنین 
 س��رمایه گذاری در طرح  NGL  خ��ارک با یک 
هزار و 944 میلیون یورو، سرمایه گذاری در طرح 
متانول  دوم پتروشیمی فن آوران، سرمایه گذاری 
در طرح پتروش��یمی ایالم، پتروشیمی مرجان، 
متان��ول دوم  پتروش��یمی خارک، پتروش��یمی 
مروارید و طرح پاالیشگاه نفت آناهیتا را از دیگر 
س��رمایه گذاری های این  مجموعه عنوان کرد و 
افزود: در مجموع 11 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف از سوی  این مجموعه انجام 
ش��ده اس��ت که بخش عمده آن در پروژه نفت 

ستاره خلیج فارس است ..
وی با اشاره به عملکرد فروش و صادرات شرکت های 
تابعه تاپیکو گفت: فروش محصوالت در س��ال   92 
معادل 41 درصد نس��بت به س��ال 91 رشد داشته 
اس��ت و همچنین 49 درصد رش��د صادرات و 37 
 درصد رش��د فروش داخلی را نی��ز در کارنامه خود 
داریم. وی همچنین بازدهی س��هم تاپیکو از زمان 
 عرض��ه تاکن��ون را 58 درصد اعالم ک��رد و افزود: 
بازدهی ش��اخص کل بورس از زمان عرضه تاپیکو 
 تاکن��ون 30 درصد ب��وده و بازدهی ش��رکت های 
ش��یمیایی از زمان عرضه تاپیکو تاکنون 36 درصد 
   NGL2300بوده  است. باقری پیگیری اجرای طرح
 با مشارکت پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی بندر 
ام��ام  به عنوان اقدامی مهم در تبدیل پتروش��یمی 
امیرکبیر به خوراک گازی را از برنامه های آتی تاپیکو 
عنوان  کرد و افزود: از دیگر برنامه های این مجموعه 

پیگیری و نهایی سازی اجرای طرح  NGL  خارک، 
 پیگیری س��رمایه گذاری در طرح پاالیش��گاه های 
سیراف عس��لویه، ایجاد هلدینگ سلولزی و عرضه 
آن در  بورس و عرضه شرکت های پتروشیمی غدیر، 

پرسی ایران گاز و کاغذ لطیف در بورس است . 

استراتژی های کالن تاپیکو  
   توس��عه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنایع 
مرتبط، توسعه همکاری و مشارکت با شرکت های 
 معتبر و صاحبان س��رمایه و دانش فنی، رس��وخ و 
توس��عه بازارهای داخلی و بین المللی، بهینه سازی 
سبد  س��رمایه گذاری با تاکید بر خلق ارزش ارتقای 
هم  افزایی بین ش��رکت های مرتب��ط با گروه تامین 
و تاکید بر  خل��ق ارزش، حضور موث��ر در نهادها و 
تش��کل های مرتبط با صنعت، ارتقا و توسعه نظام 
زنجیره تامی��ن  در هلدینگ و ش��رکت های تابعه، 
توس��عه س��رمایه های انس��انی با تاکید بر جذب و 
نگهداری نیروهای  متخصص و توانمندس��ازی آنها، 
بهبود بهره وری و کاهش بهای تمام شده محصوالت 

در شرکت های  تابعه، ارتقا و یکپارچه سازی نظام های 
اطالعاتی در هلدینگ و شرکت های تابعه از جمله 
استراتژی های  این مجموعه است .  در ادامه مجمع و 
پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مهندس شیری مدیریت شایسته  شرکت و پس از 
استماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی مجمع 
نش��ینان با طنین صلوات پی در پ��ی  خود ضمن 
تقدیر و تشکر از زحمات جهادگونه تیم مدیریتی، 
کارشناس��ان و کارکنان ش��رکت و ش��رکت  های 
زیرمجموعه با تصویب صورت های سال مالی منتهی 
به اردیبهشت 93 و تقسیم سود 70 تومانی  به ازای 
هر سهم به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه 
حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی  شرکت 
برای س��ال مالی آتی و روزنامه اطلدعات به عنوان 

روزنامه رسمی انتخاب گردیدند. 
ش��ایان ذکر اس��ت با برگزاری مجمع عمومی فوق 
العاده صاحبان سهام، با اکثریت آراء سهامداران حاضر 
 افزایش سرمایه 50 درصدی تاپیکو مورد موافقت قرار 

گرفته و مصوب مجمع شد . 

تاپيکو با مهندس شيری در مسير اوج
تاپیکو یکی از برترین های  پتروشیمی آسیا  و آفریقا

مجمع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده شركت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین )سهامی  عام( مورخ صبح شنبه 1393/6/29 در محل پژوهشکده نفت تشکیل شد در این مجمع كه با 
حضور96 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره و مدیران  عامل شركت های زیرمجموعه ، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازس قانونی شركت  برگزار شد ریاست مجمع 

با آقای خالق بود كه جنابان رجبیان و سمیعی در مقام نظار اول و دوم و  مهندس محمود شیری مدیرعامل موفق شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می  رساندند.  



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  46 | مهرماه 1393|16

مجم��ع عموم��ی عادی س��االنه ش��رکت تولی��دی ایران 
تایر)سهامی عام( منتهی به 1392/12/29 در  محل شرکت 
واق��ع در کیلومتر 4 جاده مخص��وص کرج با حضور اصالتا 
و وکالتا دارندگان   67/33% س��هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماین��ده بورس و اوراق بهادار تهران  و 
حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.  مجمع به 
ریاست آقای قاسم آقاحسنی و به ناظری جنابان محمدرضا 
حاصلی و حس��ین گل محمدی و  به دبی��ری آقای بهرام 
فرهنگ برگزار گردید.  صورت های مالی سالیانه سال مالی 
منتهی به 92/12/29 ش��رکت مورد تصوی��ب قرار گرفت.  
س��ازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اتفاق 
آراء برای مدت یکسال به سمت  حسابرس و بازرس قانونی 

شرکت انتخاب شد.  

پیام هیات مدیره
هی��ات مدیره ش��رکت حضور کلیه س��هامداران محترم و 
نمایندگان ایش��ان، نماینده محترم حسابرس��ی و  بازرس 
قانونی ش��رکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس 
و اوراق بهادار را در جلس��ه مجمع  عمومی عادی س��االنه 
صاحبان س��هام ش��رکت تولیدی ایران تایر )سهامی عام( 
گرامی م��ی دارد.بار  دیگر خداوند متعال را ش��کر گذاریم 
که در سایه الطاف بی دریغش توفیق خدمتگزاری را به ما 
 عطا فرمود تا در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 
تم��ام توان خ��ود را در طبق اخالص گذاش��ته  و با اتکا به 
حمایتهای ش��ما س��هامداران محترم، گام های بزرگی را 
برداریم.  س��هامداران گرامی در سالی که گذشت علی رغم 
محدودیتهای ناشی از تحریمهای بین المللی و عدم  امکان 
گشایش اعتبارات و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، عدم 
فروش مواد اولیه و قطعات  یدکی به مقصدکشور عزیزمان 
ایران توسط فروشندگان خارجی، افزایش نرخ ارز و محدود 
بودن  منابع تهیه مواد اولیه و قطعات و لوازم و ماشین آالت، 
کمبود س��رمایه در گردش به دلیل محدودیت  تسهیالت 

بانکی و خرید نقدی مواد اولی��ه مورد نیاز، بازخرید تعداد 
زیادی از پرس��نل رس��می و  گام برداشتن در جهت اصلح 
س��اختار پرس��نلی، و توقف تولید تایرهای بایاس شرکت 
توانس��ت با همت  مدیران و کارکنان به اهداف تعیین شده 
دست یابد.  ضمن اینکه به موازات تحقق اهداف تعیین شده 
، می توان به اقدامات و برنامه ریزی های انجام  شده جهت 
نوسازی ماش��ین آالت و خرید ماشین آالت جدید جهت 
تولی��د محصوالت جدید، آماده  س��ازی س��الن ها و خرید 
تجهیزات برای استقرار ماش��ین آالت جدید و ادامه انجام 

عملیات ساختمانی  طرح توسعه اشاره کرد. 

مهمترین برنامه های شرکت در سال جاری را می 
توان به شرح زیر برشمرد: 

 1(  حفظ و ارتقای جایگاه شرکت در زمنیه تولید و فروش 
محصوالت در بازارهای داخلی و  خارجی و تالش در جهت 
تحقق بودجه پیش بینی شده سال 1392 و افزایش مستمر 

سطح  رضایت مشتریان
 2(  تالش در جهت اس��تفاده حداکثری از ظرفیت ماشین 

آالت وافزایش بهره وری انرژی

 3(  بهره برداری و راه اندازی خط تولید جدید الستیکهای 
رادیال

 4(  انجام عملیات ساختمانی پروژه
 5(  توقف تولید تایرهای بایاس براس��اس ش��ناخت بازار و 

تمرکز در تولید تایرهای رادیال سیمی    

جایگاه ایران تایر در صنعت: 
ش��رکت ایران تایر با تولید حدود 15/432 تن محصول در 
س��ال 1392 رتبه هفتم در تولی��د تایر  را بین کارخانجات 
تایرسازی داخلی به خود اختصاص داد. رشد مبلغی فروش 
در سال 92  نسبت به سال 91 حدود 85 درصد بوده است. 
جهت تخمین ارزش ریالی بازار تایر کشور،  قیمت تایرهای 
داخلی معادل قیمت فروش و قیمت تایرهای وارداتی حدودا 
30 درصد باالتر  درنظر گرفته شده است. با این مفروضات 
شرکت با فروش 1/835 میلیارد ریال در بازار تایر  رتبه هفتم 
را کس��ب نموده است. صادرات ش��رکت در سال 1392 به 

نسبت سال 1391 حدود   34 درصد رشد داشته است. 

سرمایه
س��رمایه شرکت در بدو تاس��یس مبلغ 225 میلیون ریال 
ش��امل تعداد 225/000 س��هم، به ارزش  اسمی هر سهم 
1000 ری��ال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 143/234 
میلیون ریال )شامل  تعداد 143/234/409 سهم، به ارزش 
اسمی هر سهم 1000 ریال( در پایان سال مالی منتهی  به 

1390/12/29 افزایش یافته است. 

تاریخچه
ش��رکت در تاریخ 9 خ��رداد ماه 1343 تش��کیل و تحت 
ش��ماره 9240 در اداره ثبت شرکتها به  ثبت رسیده است. 
بهره برداری از کارخانه در تاریخ اس��فند ماه 1344 تحت 
مجوز شماره   55396 مورخ 27 اسفند ماه 1344 از وزارت 
صنایع و معادن آغاز گردید است. شرکت در  سال 1354 به 
شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1355/9/3 در بورس 
اوراق بهادار  تهران در گروه الستیک پالستیک با نماد پتایر 

پذیرفته شده است. 

موضوع اصلی فعالیت شرکت در حال حاضر
فعالیتهای اصلی شرکت در حال حاضر عبارت از تولید انواع 
الس��تیک اتومبیل و سایر  تولیدات جنبی می باشد. حدود 
65% از تولیدات شرکت را الستیکهای وسائط نقلیه سنگین 
و  نیمه سنگین 33% را الستیکهای خودروهای سبک و %2 

را نیز سایر محصوالت جنبی  تشکیل می دهد. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره- غیرموظفسید احمد موسوی

نایب رئیس هیات مدیره- غیرموظفسید محمد حسین زینلی

مدیرعامل و  عضو هیات مدیره- موظفشرکت گسترش پایا صنعت سینا)سهامی خاص(  ارسالن امتعلی

عضو هیات مدیره- غیرموظفبنیاد مستضعفان انقالب اسالمیفرید صباحی

عضو هیات  مدیره- غیرموظفشرکت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام(محمد ابوئی اردکان

مهندس امت علی را باید 
مدیربرجسته در میان 
مدیران یک مجموعه 

دانست که حاصل کارش 
این  شهادت را می دهد  

شركت تولیدی ایران تایر با نیم قرن سابقه در كشور این روزها بیش از پیش خوش می درخشد و بقول بروبچ شركت را در آن روزهایی كه تهران را با ط  دسته دار می نوشتند در 
چهار دانگه تهران با سرمایه و مدیریت خارجی تاسیس شد و روزی كه  انقالب اسالمی آوای آزادی سرداد، تولیدی ایران تایر به خاطر غارت چپاول گران نه در انبار  خود چیزی 
داشت و نه در خط تولید صدای ماشینی شنیده می شد و از آن روزها چه بسیار مدیران  ریز و درشتی آمدند كه بر جای مانده این شركت تنها فاتحه خواندند و رفتند. به روز مجمع ساالنه  با ادب مدیریت مالی و 
دفتر حراست در قالب خبرنگار به تاالر بسکتبال شركت هدایت شدم و در  پرده نشسته بر دیوار اسالید نمودار می نشست و مدیرعامل برجسته شركت به شایستگی عملکرد مجموعه تحت مدیریتش توضیح 
می داد من كه  بازمانده از دوره الستیک های بی اف گودریچ بودم بخوبی حس كردم كه امت علی كاری كرده  كارستان و براستی كه با عملکردش محقق كرده و اثبات كرده فعل خواستن سپس توانستن را.  

   خسرو اميرحسيني
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,628,800 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1393/06/31 

151407 كد صنعت: وبشهرتوسعه صنایع بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 181567شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهای

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهای

 تمام شده

ارزش بازار بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین 
اجتماعي اجباري

00 000000125,7320125,732125,7320.3201 0.0025,7320.29

1978,072انواع فرآورده هاي غذایي و آشامیدني 2,992,1571,348,3010)370,229(12,992,15742,201,100042,201,10055,193,25763.9305 0.005,193,25759.37

00مواد و محصولت شیمیایي 0000001358,198358,1981716,3961358,1984.41358,1981 57.47716,3968.19

00ساخت محصولت فلزي 000000164,5080164,508164,5080.7901 0.0064,5080.74

00حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 0000002784,818179,9602964,7782784,8189.66179,9602 28.87964,77811.03

21,243,425واسطه گریهاي مالي 620,1011,357,0252,779)113,600(2622,8802516,07582,3352598,41041,136,17613.9985,1144 13.661,221,29013.96

00انبوه سازي املک و مستغلت 0000001558,00201558,0021558,0026.8701 0.00558,0026.38

1210سایر صنایع 892100018902,900002,90012,9890.0401 0.002,9890.03

42,221,707جمع سرمایه گذاری در سهام 3,612,3472,705,5362,779)483,829(43,615,126124,511,333620,493125,131,826168,123,680100623,27216 1008,746,952100

 ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

14 از

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,628,800 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1393/06/31 

151407 كد صنعت: وبشهرتوسعه صنایع بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 181567شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهای تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهای تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهای تمام

 شده
ارزش بازاربهای تمام شده

)2,014,085(360,0001,000287,668,4112,992,15779.912,992,157978,07210,4013,400مارگارین 0)370,229( 1,348,3010

1,000,0001,000576,215,462599,14057.76601,9191,180,6311,0422,044578,712سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران 2,779)114,125( 1,294,7561,392,969

11,312,0001,00027,614,17620,9610.2420,96162,7947592,27441,833بانک اقتصاد نوین 0525 62,2690

1,0001,0001,000,000890.00892100210121سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس 00 2100

)1,393,419.00(3,612,3473,615,1262,221,707جمع 2,779)483,829( 2,705,536

24 از

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,628,800 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1393/06/31 

151407 كد صنعت: وبشهرتوسعه صنایع بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 181567شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهای تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتدای دوره

بهای تمام شده تعداد سهام

بهای تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهای دوره

بهای تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

1,400,0001,000,000451,5001,664,7710032.251,664,7713,687,200صنایع شیر ایران

720,0001,000358,197,750358,198358,197,750358,19899.50716,3961,000مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

600,0001,000558,000,800558,0020093.00558,0021,000سرمایه گذاري ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران

500,0001,000499,000,000514,8580099.80514,8581,032صادراتي توسعه صنایع بهشهر زرین

500,0001,000269,940,000269,960179,960,000179,96089.98449,9201,000به پخش

680,0001,000290,917,000356,07582,335,00082,33554.89438,4101,175سرمایه گذاري سرآمد صنایع بهشهر

350,0001,000314,992,720314,9930090.00314,9931,000مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر

800,0001,000159,999,998160,0000020.00160,0001,000سرمایه گذاري اقتصاد نوین

200,0001,000149,414,667151,0380074.71151,0381,011صنعتي بهپاک

740,0001,00070,298,42970,298009.5070,2981,000صافول بهشهر

79,1441,00048,548,43364,5080061.3464,5081,329صنایع بسته بندي ایران

400,0001,00025,428,57125,732006.3625,7321,012بیمه نوین

0002,900000.002,9000سایر شرکتهاي خارج از بورس

4,511,333620,4935,131,826جمع

34 از

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,628,800 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1393/06/31 

151407 كد صنعت: وبشهرتوسعه صنایع بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 181567شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

1,9952,7790سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

1,0000179,960به پخش

1,0000358,198مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

1,000082,335سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر

2,779620,493جمع

44 از

گزارش عملکرد
شش ماهه اول شرکت 

توسعه صنایع بهشهر

شركت توسعه صنایع بهشهر یک هلدینگ صنایع غذایی می  باشد كه عمده سرمایه  گذاری  های 
خود را در شركت های صنایع غذایی، شوینده و خدماتی متمركز نموده است .این شركت در تاریخ 
31/6/1353 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه )صنایع ( غذایی بجز قند و با نماد " وبشهر" درج 

شده و سهام آن از اسفند ماه 1353 تا كنون مورد معامله قرار گرفته است .
در حال حاضر شركت  توسعه صنایع بهشهر با بهره گیری از 35 شركت تابعه و وابسته در صنایع 
مختلف در حال فعالیت و خدمت رسانی به اقتصاد كشور  می  باشد. و زین عمل روح بنیانگذار آن 

حاج محمود الجوردی شاد.
وبسایت شرکت توسعه صنایع بهشهر به نشانی bidc.ir می باشد.
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خالصة تصمیمات مجمع به  شرح ذیل می باشد: 
 1( صورت های مالی س��ال مالی منتهی ب��ه 1392/12/29 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت.   
 2( موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی اصلی و موسسه  حسابرسی هشیار بهمند به 
عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب 

گردیدند. 

پیام هیات مدیره
سال 1392 مجتمع صنعتی آرتاویل تایر مانند سایر شرکتها 
تحت تاثیر تغییرات شدید محیطی  بیرونی بوده و مهم ترین 
مسائل پیش روی صنعت، افت تولید خودروسازان و افزایش 
قیمت ارز،  کاهش نقدینگی در دسترس، که این مسایل به 
مراه محدودیتهای ناش��ی از تحریم معضالتیبوجود  آورد که 
س��ال 1392 را متمایز از سالهای دیگر نمود ولیکن شرکت 
با توجه به این موانع ش��رایط  مستثنایی نسبت به سالهای 

گذاشته داشته است. 

خالصه فعالیت تولید
نمودار مقایس��ه ای تولید در 3 سال گذش��ته و روند آن در 
زمان بهره برداری تاکنون نشان دهنده  افزایش تولید در سال 

1392 به میزان 28% وزنی نسبت به سال 91 می باشد. 
خالصه فعالیت واحد فروش

نمودار مقایس��ه ای فروش در 3 سال گذشته نشان دهنده 
افزایش فروش به میزان 32% مقداری و   82% مبلغی در سال 

1392 نسبت به سال 1391 می باشد. 

خالصه فعالیت واحد صادرات
علیرغم ادامه محدودیت صادرات الستیک توسط دولت که 
از 1391/8/1 به گمرکات ابالغ گردید  صادرات س��ال 1392 
ب��ه می��زان 73% از برنامه پیش بینی ش��ده یعنی به مبلغ 

1/855/020 دالر  آمریکا محقق گردید. 
پس از گزارشات واصله از خریداران مبنی بر تولید و فروش 
برند گلدس��تون توسط ش��رکتهای ینی  عالوه بر ثبت نام و 

نشان تجاری )برند( در کشور سوئیس مراحل ثبت برند در 
کشورهای  افغانستان و عراق نیز انجام پذیرفته است. 

خالصه فعالیت واحد تکنیکال
 1-  رفع عیب هوای بین الیه سایر  GS250   165R13  و رفع 

    GS600   165SR13  عیب هوای دور بید
 2-  تغییرکامپاند سایدوال از   T911  به   T670  جهت کاهش 

عیب هوای شولدر در سایز 750-16 
 3-  ب��ا توجه به افزایش چس��بندگی کوتد ک��ورد به الیترو 
ضایعات و مشکالت آن به ایستگاه های  بعدی پیشنهاد سنگ 

زنی رولهای کلندرشد
 4-  برقرار ایجاد سیستم کامپیوتری گزارش تایرهای خسارتی

 5-  تغییر نحوه ست اجزا میانی در تایرسازی جهت کاهش 
تاباالنسی تابروبهبود یونیفرمیتی

 6-  بهبود در روند تولید ترد رادیال
 7-  کنترل وزن محصوالت

خالصه فعالیت واحد فنی
 1-  تعمیر اساسی میکسرالین  B  و تعمیر اساسی و بازسازی 

کانوایراصلی کلندرسه رول و  تعویض بلت کانوایر مربوطه. 
 2-  راه اندازی برش ایتالیایی با تغییر برنامه  PLC  و راه اندازی 
بیدسازی هگزاگونال و  تعویض سیستم های سرودرایوماشین 

تایرسازی
 3-  تعویض کامل لوله کش��ی مخازن تصفیه آب و شیرهای 
اصلی داخل کانال و رفع نشتی لوله  های بالدرودیواره مابین 

استخر سختی گیر
 4-  ساخت قطعات بنبوری میکسرالین  C  جهت راه اندازی 
و اصالح گاید  OPEN  و  CLOSE   پرس و تکمیل ماش��ی 

های پرس چینی
 5-  اصالح و ساخت روتاری جوینت فیدرول   O250  اکسترو 
در خط 1 و س��اخت سیس��تم جدید  بریک جهت دستگاه 

   TB8  
 6-  اصالح و تعویض لوله های 10 این خط کندانس بخار و 

تعویض عایق لوله های توزیع  بخار

خالصه فعالیتهای مدیریتی
 1-  ش��رکت به عن��وان تولید کننده برتر س��ال در همایش 
  IM100  )فورچون( ش��رکت نمود و  توانست در رتبه بندی 
شرکتهای تولید کننده در س��طح ایران دارای گرید و رتبه 

بندی معتبر  گردد. 
 2-  دریافت لوح در اولین جشنواره تولید ملی- اشتهار جهانی 
که به همت سازمان صنعت و  معدن و دفتر ریاست جمهوری 

تشکیل گردید. 
 3-  دریافت لوح و نشان محبوب مشتریان  PED  از ششمین 

اجالس مدیران و روسای شرکتهای  بزرگ )آتیک( 
 4-  دریافت لوح و تندیس صادرکننده موفق در نمایشگاه بین 

 .  EXPO  المللی تهران
 5-  دریافت لوح و تندیس صادرکننده موفق در نمایش��گاه 

 . EXPO  مشهد و تبریز
 DQS  6-  انج��ام ممی��زی و اخ��ذ گواهینام��ه ممی��زی 
  iso9001   و  ISO18000   و  ISO14000   و  GUMBH

 . TS  16949 و ایزو
 7-  تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت از شرکت  DQS  برند 

 .  16949:2009  ISO/TS 
 8-  اخ��ذ گواهینامه  LQNET  برای مدیریت در سیس��تم 

محیطی از شرکت  DQS  ایزو 14001  . 
 9-  عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع 

و معادن ایران به مدت یک  سال. 
 . B  گرید  EPCO  10-اخذ گواهی 

 11-رتبه 36 طبق گواهی نامه صد شرکت برتر در سال 92. 
 12- ایجاد کالس��های آموزش��ی در س��طح ارتقاء علوم روز 

کارکنان برای 37 نفر از مهندسین  شرکت. 
 13-    تمدید اعتبار 3 پروانه کاربرد استاندارد اجباری تایرهای 

سبک و سنگین و  کشاورزی. 
 14-    تمدید جواز تاسیس ویژه تولید و طراحی و مونتاژ. 

 15-    تمدید کارت بازرگانی ش��رکت برای چندمین س��ال 
متوالی. 

 16-    اخذ رتبه 183 از پانصد شرکت برتر. 
 17-    اخذ گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان. 

دانش فنی آرتاویل شبه قاره هند را سیراب کرد

این بچه های تیم مدیریتی تقی گنجی را باید بر سر نهاد و حنا به دستشان گذارد. تقی گنجی ها هر  چه در قلب و چنته داشته و دارند به چرخه تولید آورده و اشتغال 
و كارآفرینی و افزایش سرمایه  ملی و سرفرازی ایران اسالمی جملگی آثار آن. اجازه بدهید با سربلندی بعنوان پیر مطبوعات  اقتصادی كشور شهادت دهم روزیکه 
كارشناسان زبده هند برای فهم دانش فنی تایر در پشت دفتر  مدیریت آرتاویل تایر به صف نشسته بودند من ِشاهد  به واقع با تمام پوست گوشت این افتخار فرزندان ایران اسالمی را حس  كردم. 
آرتاویل تایر نه یک صنعت در سرزمین شیخ صفوی و محدث اردبیلی بل یک لُک سر قطار  دانش بر دامن سهند و سبالن است.  مجمع عمومی عادی سالیانه شركت آرتاویل تایر )سهامي عام( منتهی 
به 1392/12/29 در خیابان  گاندی با حضور اكثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده بورس و  اوراق بهادار تهران ، حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل گردید.  شایان 

ذكر است ریاست مجمع با آقای مهدی سعید نقی گنجی و ناظری آقایان حسن وهاب زاده و بهمن اطمینان بوده و  دبیری مجمع بر عهده سركار خانم میخک درمنش با اكثریت آرا انتخاب شدند 

   خسرو اميرحسيني
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مدیرعامل بانک پاسارگاد
پهلوانان کش��تی کش��ور، ی��ادآور مجاهدت ها و 

دالورمردی های حافظان این مرز و بوم هستند
  در این مراس��م، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاس��ارگاد طی سخنانی با اش��اره به اینکه 
 کش��تی گیران تاری��خ پرافتخار کش��ورمان را به 
نام خود مزین کرده اند، گفت: قهرمانان کش��تی 
 کش��ورمان، با اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی در 
میادین بین المللی مختلف، روحیه ملی کشور  را 

ارتقا می دهند. 
وی با تأکید بر این نکته که صحنه کشتی امروز 
برای قهرمانان کش��ورمان به دلیل وجود  رقابت 
شدید، صحنه جنگ است، خطاب به کشتی گیران 
ادام��ه داد: ش��ما پهلوانان ی��ادآور  مجاهدت ها و 
دالورمردی های حافظان این مرز و بوم هستید. 
شما افتخارات ملی هستید که تنها  مدال به دست 
نمی آورید بلکه تمامی اقشار مختلف از دانش آموز، 
دانش��گاهی و حتی  سرمایه انسانی این بانک را با 
افتخارات خود، به فعالیت در راستای اعتالی نام 
کشور تشویق  می کنید. ش��ما در قلب تک تک 
مردم ایران جای دارید و الگوی واقعی یک انسان 

موحد هستید. 
وی پاسارگاد را به معنای مرکز ایرانیان ذکر کرد 

و تصریح کرد: نام بانک پاسارگاد یادآور  افتخارات 
تاریخی، معنوی و توحیدی کشور ایران است که 
توفیقات بزرگی را در طول 9 س��ال  فعالیت خود 

کسب کرده است. 
قاسمی با تاکید بر این نکته که بانک پاسارگاد در 
صنعت بانکداری کشور می درخشد،  خاطرنشان 
کرد: این بانک چهار سال پیاپی از سوی موسسه 
معتبر بنکر به عنوان بانک برتر  جمهوری اسالمی 
ایران انتخاب شده و هم اکنون نیز دارای جایگاه 

233 در بین 1000 بانک  برتر دنیا است. 
مدیرعامل بانک پاسارگاد حمایت از کشتی را یک 
وظیفه خواند و اضافه ک��رد: ما در کنار  حمایت 
از ورزش، 7 س��ال اس��ت که نفرات برتر کنکور 
سراس��ری را در تمامی رشته ها حمایت  کرده و 
بورسیه بانک کرده ایم. هم اکنون نیز به همکاری 
با جامعه کش��تی افتخار می کنیم و به  صندوق 
حمایت از کشتی که در آینده ای نزدیک تاسیس 

خواهد شد خواهیم پیوست. 
قاس��می در عی��ن حال با تبری��ک روز خبرنگار 
به خبرن��گاران، آن��ان را صفحه گش��ای حقایق 
ملی  خواند و افزود: خبرن��گاران با وجود تمامی 
سختی ها و محدودیت ها، سعی می کنند تا حقایق 
را  به صورت ش��فاف به اطالع مردم برسانند و در 
ش��رایط نه چندان مناسب و شایسته، به وظیفه 

 خود یعنی تنویر افکار عمومی به بهترین شکل 
عمل کنند. 

وی تاکید کرد: ما به وجود خبرنگارانی که سعی 
می کنند شفافیت خوبی در صحنه های  اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کش��ور ایجاد کنند افتخار 

می کنیم. 

رییس کمیته ملی المپیک
حضور بانک پاس��ارگاد در کنار خانواده کش��تی 

برای ما بسیار ارزشمند است
در این مراسم همچنین کیومرث هاشمی رییس 
کمیته ملی المپیک با قدردانی از  دست اندرکاران 
بانک پاس��ارگاد، حمایت آنان از تیم های کشتی 
آزاد و فرنگی را بس��یار ارزش��مند  خواند و گفت: 
گرچ��ه ای��ن بان��ک وظیف��ه ای در حمای��ت از 
کشتی گیران نداشته امااین اقدام در  راستای انجام 
مسوولیت های اجتماعی بانک است که شایسته 

سپاسگزاری و ستایش است. 
وی ب��ا بیان این نکته که خیل��ی از جاهایی که 
امکانات مالی مناس��بی نیز دارند این حمایت ها 
را  انجام نمی دهند، ادامه داد: ما 70 سال سابقه 
حضور در ورزش قهرمانی جهان را داریم و در  این 
م��دت در 16 دوره المپیک و 13 دوره بازی های 
آسیایی حضور داشته ایم که بیشترین  زحمت این 

قهرمانان تیم ملی کشتی ایران، به جمع 
سهامداران بانک پاسارگاد پیوستند

بانک پاسارگاد در مراسمی ویژه، از قهرمانان تیم ملی كشتی ایران  و خبرنگاران تجلیل بعمل  آورد.  در این مراسم كه با حضور رییس كمیته ملی 
المپیک، رییس فدراسیون كشتی، مدیرعامل و  اعضای هیات مدیره بانک پاسارگاد، قهرمانان دو رشته كشتی آزاد و فرنگی و جمعی از  خبرنگاران 

و اصحاب رسانه برگزار شد، بانک پاسارگاد با اهدای تندیس، لوح سپاس و سهام،  از تیم ملی كشتی تجلیل كرد. 
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حضورها روی دوش ورزش کشتی بوده است. 
رییس کمیته ملی المپیک با اشاره به کسب 498 
مدال رنگارنگ از سوی ورزشکاران  کشورمان در 
25 رش��ته ورزشی در 70 سال گذشته، گفت: از 
این تعداد 163 مدال یعنی حدود   33 درصد سهم 

کشتی آزاد و فرنگی بوده است. 
رییس کمیته ملی المپیک با بیان این نکته که 
در المپیک هم در س��ه یا چهار رش��ته و در 16 
 دوره حض��ور، 60 مدال کس��ب کرده ایم، اظهار 
داشت: از این تعداد 38 مدال یعنی 63.5 درصد 
 سهم کشتی بوده است ضمن این که 125 مدال 
یعنی 30 درصد از کل 438 مدال کس��ب شده 
 در بازی های آس��یایی نیز از سوی کشتی گیران 

کشورمان به دست آمده است. 
هاش��می به کس��ب 58 مدال طال در بازی های 
آسیایی از س��وی کشتی گیران ایرانی اشاره کرد 
و  اف��زود: 42 درصد مجمع کل مدال های طالی 
کسب شده در بازی های آسیایی متعلق به ورزش 

 کشتی بوده است. 
به گفته وی، در المپیک هم در 16 دوره حضور، 
58 درصد مدال های طالی کسب شده از  سوی 
ورزش کشور بر گردن کشتی گیران دو رشته آزاد 

و فرنگی آویخته شده است. 
هاش��می با ذکر این آمار، کش��تی را ورزش اول 
کش��ورمان خواند و افزود: حضور بانک  پاسارگاد 
در کنار خانواده کش��تی برای ما بسیار ارزشمند 
است. امیداریم این حضور سایر  شرکت ها و نهادها 
را نیز برای حمایت از کش��تی گیران کش��ورمان 

ترغیب کند. 

رییس فدراسیون کشتی
بانک پاس��ارگاد، اولی��ن بان��ک خصوصی حامی 

کشتی کشور است
در ادامه رسول خادم، رییس فدراسیون کشتی در 
سخنانی اظهار داشت:  از این که بانک  پاسارگاد 
به عنوان ی��ک بنگاه اقتص��ادی در رویکردهای 
اجتماعی خود از بین تمامی رش��ته های  ورزشی 
و غیرورزش��ی، ورزش کش��تی را برای حمایت 

برگزیده باعث افتخار ما است. 

وی از حضور بانک پاس��ارگاد به عنوان بانک اول 
خصوصی کشور در کنار کشتی اظهار  خرسندی 
کرد و ادامه داد: ما دکتر قاس��می مدیرعامل این 
بانک را به عنوان عضوی از خانواده  کشتی کشور 
می دانیم و حضور این بانک را در کنار خود بسیار 

ارزشمند می شماریم. 
رییس فدراسیون کشتی اظهار امیدواری کرد که این 
تعامل ماندگار و پایدار باشد و  کشتی گیران بتوانند با 
کسب نتایج درخشان، جواب اعتماد و حمایت های 

دست اندرکاران بانک  پاسارگاد را بدهند. 

پیشکسوت کشتی کشور
بانک پاسارگاد حامی کشتی کشور است چراکه 

مدیرعامل آن یک ایرانی اصیل است
منصور برزگر پیشکس��وت و سرمربی سابق تیم 
کشتی آزاد کشورمان نیز حمایت بانک  پاسارگاد 
را از کش��تی شایس��ته سپاس دانس��ت و گفت: 

کشتی در رگ و ریشه ایرانیان است. 
وی ب��ا اظهار تاس��ف از کم لطفی مس��ووالن به 
جامعه کش��تی، اضافه کرد: کش��تی در س��بد 
حمایتی  مسووالن جایگاهی ندارد و متاسفانه نه 
از نظر اقتصادی و نه از نظر معنوی، به کش��تی 

 اهمیتی داده نمی شود. 
به گفته وی، وقتی تیم کشتی آزاد کشورمان در 
سال گذشته بعد از گذشت بیش از 40 سال در 
 خارج از خاک ایران قهرمان جهان شد برای این 
تیم کاری نکردند و حتی به اندازه یک  ورزشکار 
درجه چندم رشته های دیگر نیز از کشتی گیران 

تجلیلی صورت نگرفت. 
برزگر تاکید کرد: اگر بانک پاسارگاد حامی تیم های 
کشتی شده است و از آن حمایت می کند و  حتی 
مدیرعام��ل آن اصرار دارد ک��ه روی این موضوع 
تبلیغی صورت نگیرد به این دلیل اس��ت  که وی 
یک ایرانی اصیل اس��ت و با تمام وجود کشتی را 
دوس��ت دارد. وی با بیان این نکته که  اگر کسی 
ایرانی باشد و کش��تی را نشناسد باید در ایرانی 
بودن وی ش��ک کرد، خاطرنشان کرد:  دست هر 
کسی را که قدمی برای کشتی کشورمان بر دارد 

می بوسم. 
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مجمع عمومي عادي س��الیانه ش��رکت س��یمان تهران براي 
س��ال مالي منتهي به 1392/12/29 در  محل پژوهشگاه نیرو 
واقع در ش��هرک قدس با حضور 79/82 درصد از سهامداران 
حقیقی و  حقوقی، اعضاء هیات مدیره ، نماینده بورس و اوراق 

بهادارتهران، حسابرس و بازرس قانونی  شرکت برگزار شد. 
مجمع مزبور با ریاس��ت آقاي حمیدعسگری به نمایندگي از 
بنیاد مس��تضعفان و نظارت آقاي  هادی طاهری به نمایندگي 
از ش��رکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و آقاي مسعود 
بهمن��ی  به نمایندگي از ش��رکت گروه س��رمایه گذاری بانک 
مس��کن و دبیري آقاي عبدالحمید توس��لیان  برگزار گردید. 
آق��اي جعفری به نمایندگي از س��ازمان حسابرس��ي و آقاي 
قبدیان نماینده س��ازمان  بورس اوراق بهادار در جلسه حضور 
داشتند. بنابر این گزارش مجمع عالوه بر تصویب  صورت های 
مالی س��ال 92  به ازاي هر سهم مبلغ 780 ریال سود نقدي 
بین سهامداران تقسیم  نمود که براساس حساب هاي شرکت 
حداکثر سود بین سهامداران تقسیم گردید. براساس  تصمیمات 
این مجمع س��ازمان حسابرس��ی بعنوان بازرس و حسابرس 
قانون��ی و روزنامه ه��ای  اطالع��ات و دنیای اقتص��اد به عنوان 
روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت برای س��ال 92 انتخاب شدند. 
 همچنین شرکت های بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي، شرکت 
گسترش صنایع معدني کاوه  پارس )سهامي خاص (، شرکت 
مدیریت س��رمایه گذاري بانک مسکن ) سهامي عام (، شرکت 
 مادرتخصصي مالي و س��رمایه گذاري سینا و شرکت سیمان 
هگمتان به مدت دو س��ال به  عضویت در هیات مدیره شرکت 
س��یمان تهران انتخاب شدند. در این مجمع مهندس سیدان 
مدیر  عامل پرتالش ش��رکت س��یمان تهران گزارش فعالیت 
هیئت مدیره براي سال مالي منتهي به  اسفند 92 را قرائت و 
به اهم اقدامات انجام شده در سال 92 به شرح زیر اشاره نمود. 

اهم فعالیتهاي شرکت سیمان تهران طي سال مالي 92 
تولید

 *تولی��د 2.957.693  تن کلینکر در س��ال 92  که معادل 4 
درصد تولید کلینکرکشور می باشد . 

 * تولید 3.301.994 تن انواع سیمان در سال 92  که معادل 
5 درصد تولید سیمان کشور می  باشد . 

 * تحویل و فروش521،303،3  تن سیمان در11 نوع محصول 
مختلف که معادل 5 درصد  تحویل سیمان کشور می باشد .  

 * افزایش سرانه تولید سیمان به طور میانگین از 2296 تن/ نفر 
در سال 91  به 2338  تن/  نفر در سال 92  

 * تغییر سرانه تحویل و فروش به طور میانگین از 2291  تن/ 
نفر در سال 91 به 2339تن/  نفر در سال 92 

مدیریت
 * برنامه ریزی و ش��رکت در فرآین��د ارزیابی جایزه بهره وری 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران )  ایمی��درو ( و اخذ گواهینامه 

تالشگر دو ستاره  
 * برنامه ریزی و استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات 

مشتریان 
  IMQ  10002-2004 ( و اخذ  گواهینامه از ش��رکت ISO    ( 

ایتالیا  
 * برنامه ریزی و اس��تقرار سیستم مدیریت سنجش رضایت 
مشتریان )    ISO 10004   -  2012   ( و اخذ گواهینامه از شرکت 

 IMQ  ایتالیا  
 * برنامه ریزی و اس��تقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات ) 
   ISO 27001   -  2005 ( و انجام  ممیزی مرحله اول در اسفند 

ماه 92  
 * برنامه ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ) 
   ISO 17025   -  2005 ( و انجام  ممیزی مرحله اول در اسفند 

ماه 92  
 * تمدی��د گواهینام��ه ه��ای سیس��تم مدیری��ت یکپارچه 
  -ISO 2007  -18001  .OHSAS  2004-14001 ISO (
  9001   -  2008 ( و تداوم اس��تقرار این سیس��تمها در سطوح 

شرکت  
اقدامات برنامه ریزی شده برای توسعه سیستم های مدیریتی 

در سال 93 : 
 ISO  اس��تقرار سیس��تم مدیریت انرژی مطابق با الزامات * 

  2011  -   50001  
  10015 ISO     استقرار نظام مدیریت آموزش مطابق با الزامات * 

 ISO  انجام ممیزی مرحله دوم سیستم مدیریت امنیت اطالعات * 
  27001 و اخذ گواهینامه  مربوطه از شرکت  IMQ  ایتالیا  

 * انجام ممیزی مرحله دوم سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 
)    ISO 17025   -  2005 (و اخذ  گواهینامه مربوطه  

 * ش��رکت در فرآیند ارزیابی جایزه بهره وری معادن و صنایع 
معدنی ایران ) ایمیدرو( و  اخذگواهینامه در سطوح بهتر

مالي
 * اجرای برنامه های اصالح سیس��تم مالی، اس��تقرار سیستم 
بهای تمام شده ، حذف حساب های  سنواتی، دریافت گزارش 
مقبول حس��ابرس و بازرس و الگوسازي و تعیین شاخص هاي 
 اندازه گی��ري عملکرد پیمانکاران در ش��رکت ب��ا هدف بهبود 

سیستم هاي مالی. 
 * پیگیري و اخذ معافیت ماده 138 در ارتباط با اجراي پروژه 

واحد نهم
 * استقرار سیستم پولشویي در سطح شرکت

 * استقرار سیستم حسابرسي داخلي در سطح شرکت 
 * پیاده س��ازی مدل جامع بودجه س��االنه درسیمان تهران و 

شرکت هاي گروه. 
 * تدوین نظامنامه جامع مالی در سطح شرکت.  

 * بهب��ود و کاه��ش زمان تأمی��ن قطعات یدک��ی و ارزیابی 
پیمانکاران شرکت. 

 * مبلغ فروش شرکت در سال 92 معادل 2.901.442 میلیون 
ریال، سود عملیاتي به مبلغ   1،502،169 میلیون ریال و سود 
خالص پس از کسر مالیات به مبلغ  1.620.345 میلیون  ریال  

 * افزایش در سرمایه گذاریهاي بلند مدت از مبلغ 3.053.132 
میلیون ریال در سال 91  به  مبلغ 3.098.649 میلیون ریال در 

سال 92 )معادل 45.517 میلیون ریال افزایش(. 
 * معاوضه 12 درصد از سهام شرکت سیمان فراز فیروزکوه با 
20 درصد س��هام شرکت سیمان  پیوند گلستان طبق مصوبه 
1392/05/09 هیئت مدیره شرکت به منظور اصالح پرتفوي 
و  سهام مدیریتي گروه سیمان تهران و ایجاد 56.892  میلیون 

ریال سود ناشي از واگذاري در  سال 92 
 * تمدید واخذ تسهیالت مالي بلند مدت و کوتاه مدت به مبلغ 

2.225.114 میلیون ریال در سال   92. 
 * افزایش سرانه فروش به طور متوسط از 1.539 میلیون ریال  

در سال 91  به 2.055  میلیون ریال در سال92. 

مادر سیمان ایران تولید خود را از این مکان و در جنوب غربی كالن شهر تهران آغازید و براستی كه با افتتاح این كارخانه چشم جهانیان بدان گرد شد. با 
افتتاح آن مصالحی كه رومیان  قبل از میالد مسیح بدان آشنائی می داشتند در ایران و در تهران به دست معماران چیره دست این مرز و بوم افتاد و محصول 
آن شد كه ایران امروز به یکی از بزرگترین صادر كنندگان سیمان جهان تبدیل شده است. آنروزها تهران كوچک بود فاصله دروازه غار تا كارخانه در زمینهای شمس آباد، مقصود 
اباد، ورامین بسیار بود. درطول سالیان هر چه به عرض و طول تهران افزوده شد بچه های فاضل سیمان به دانش زیست محیطی خود افزوده و امروز عالوه بر اینکه سیمان تهران در 
قلب شهر آالینده نیست بل یک نعمت پر آوازه طبیعت شده. از پارک های سرسبز و فیلترینگ مکانیکی پیش رفته در نوع خود گرفته تا تسمه نقاله به جای ترابری زمین از معدن 
تا آسیاب و كوره و...   سیمان تهران را امروزه به یک كارخانه پیش رو و دوستدار محیط زیست تبدیل كرده است. سیمان تهران نامی شده نامی و این به همت تیمی است كه نه با پز 
درصدر نشیند نه در چشم كشانند. این مدیران دلسوز همیشه در صف اند و بی نام ولی آشنا به علم و عمل.  به روز مجمع در انتهای صف سالن چند نفراز آنها را دیدم با این كه امروز 
در صف خبری نشسته ام ولی گواهی می دهم كه نیم قرن پیش، این بزرگان در آستان بنیان گذاری این پروژه مبارک و در افتتاح پل سیمان تهران و ری شاهد و ناظر فعالیت های 

گرانقدرشان بوده ام. و آن روز تیتر هر نشریه و كلنگ هر بنا به سیمان تهران منتهی می شد.

در سایه تالش بی وقفه هيات مدیره و 
مدیرعامل شرکت

مجمع سيمان تهران سود 780 ریالی 
برای هر سهم مصوب کرد

اینجا سیمان تهران است
   خسرو اميرحسيني
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پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران در سال 1357 و 
گشوده شدن طلیعه ای نوین از کار  و تالش اقتصادی در 
کشور ، خانواده عصارزاده گان را با پیشینه ای بیش از یک 
قرن در  فرآیند تولید آرد بر آن داش��ت تا در سال 1358 
جه��ت احداث و راه اندازی ش��رکت تولیدی آرد  جرعه با 
ظرفیت تولید روزانه 50تن همت گمارد و سرانجام در سال 
1362 با تالش و کوش��ش  شبانه روزی ، ساخت کارخانه 

آرد جرعه به پایان رسید. 
ش��رکت تولیدی آرد جرعه در تأمین آرد مورد نیاز مردم 
دراوایل انقالب و طول زمان جنگ  تحمیلی نقش حیاتی 
را به عهده داشت مدیریت این شرکت همواره استراتژیهای 
خود را مورد  بازبینی قرار داده و با برقراری ارتباط ، تعامل 
و رایزنی با شرکتهای مطرح بین المللی،  کیفیت و سطح 
فرآین��د تولید را متناس��ب با تکنول��وژی روز دنیا ، دچار 
دگرگونی نموده و  ظرفیت تولید را از 50 تن به 600 تن د 

رروز ارتقاء داده است. 
هم اکنون شرکت تولیدی آرد جرعه به عنوان پیش قراول 
و یکه تاز در عرصه آرد کشور در  کانون توجهات مسئوالن 
امر بوده و س��عی نموده است تجارب خود را جهت بهبود 
س��ایر صنایع  مشابه انتقال نماید.این شرکت بارها و بارها 
توسط نهادهای نظارتی و کنترلی از جمله اداره  استاندارد 
و اداره نظارت بر غذا و دارو بعنوان نمونه انتخاب ش��ده و 
برای اولین بار در کشور  در دو سال پیاپی گواهینامه حقوق 

مصرف کنندگان را اخذ نموده است . 
همه جانبه نگری و واقع گرایی از اصول اولیه این شرکت در 
تدوین استراتژیها و خط مشی  سازمانی است.انعطاف پذیری 
و وفق دادن فرآیندهای کاری شرکت متناسب با تغییرات 
لحظه  ای و مداوم شرایط برون سازمانی و همچنین داشتن 
نیم نگاهی به رقبای خارجی در  پیشرفتهای صورت گرفته ، 

این شرکت را بعنوان الگو مطرح نموده است. 
دگر اندیشی و میل به داشتن تولیدی ناب مدیران شرکت 
را برآن داشت تا با اعزام کارشناس  به کشور سوئیس ، عالوه 
بر کنکاش و گذرانیدن دوره فشرده مهندسی آردسازی با 
باالتری��ن  تخصص های مرتبط با صنعت آرد و تکنولوژی 

های رایج در سطح دنیا آشنا گردند. 
ب��ا درهم آمیختن این ره آورد جدید و تج��ارب ارزنده آرد 
سازان داخلی مفتخر به پیدایش دانشی  نوپا در سطح کشور 
برای تولید محصولی با کیفیت برتر گردید.از اینرو است که 
ماحصل  تولیدات شرکت به خوبی خواسته مشتریان و حتی 

فراتر از آن را پوشش داده و کام ایشان را  شیرین می نماید. 
زندگي و روزگار محمد عصارزادگان،

 پیشکسوت صنعت آرد ایران
توجه به مسئله تولید در خاندان ما موروثي است و نسل در 

نسل به تولید توجه خاص داشته اند. 
عنوان فامیل عصارزادگان برگرفته از شغل پدران اینجانب 

است. 
در دوران گذشته که هنوز صنعت برق گسترش نیافته بود 
براي روشنایي از چراغ اس��تفاده  مي کردند و روغن چراغ 

درعصارخانه ها استخراج مي گردید. 
بدین ص��ورت که دانه هاي روغني مانن��د تخم منداب یا 
بزرک در عصارخانه ها زیرسنگ سنگین  عصارخانه  به مدت 
24 ساعت تحت فش��ار قرار مي گرفت و روغن گیاه از آن 

خارج مي شد و  از آن روغن براي سوخت چراغ هاي فانوس 
یا پیه سوز و نیز در نقاشي درب منازل، براي  جلوگیري از 

زنگ زدگي بهره مي بردند. 
در عصارخانه ها عالوه بر اصتحالل روغن از سنگ عصارخانه 

براي آسیاب کردن گندم و  تولید آرد استفاده مي نمودند. 
بنابراین اجداد و پدران اینجانب حداقل طي دو قرن به این 

شغل اهتمام داشته اند. 
فرام��وش نمي کنم 14 س��اله بودم که در کن��ار پدرم در 

عصارخانه مشغول فعالیت شدم. 
پدرم امور بازرگاني و بانکي و مراوده با مشتریان را به عهده 

من گذاشته بود. 
آن روزها ماشین حسابي جز چرتکه هاي دستي و چوبي 
براي محاسبه میزان گندم وارده به  عصارخانه وجود نداشت. 

بار گندم که به عصارخانه مي رسید وزن مي شد و پدرم به 
صورت دس��تي آن ها را جمع مي زد.  در کنار پدر نحوه ي 
محاسبه بارهاي گندم را نگاه مي کردم و روش محاسبه او 
را به خوبي فرا  مي گرفتم. در مدتي کوتاه سرجمع گندم ها 
را به دس��ت مي آوردم. آنقدر خبره شده بودم که حتي  در 
سال هاي بعد که ماشین حساب هم به کار گرفته مي شد 
سریعتر از ماشین حساب یک جمع  پنجاه رقمي را پاسخ 

مي گفتم. 
به س��ن هجده س��الگي که رس��یدم در پرت��و تالش در 
عصارخانه پدر وضعیت معیشتي خوبي پیدا  کرده بودم و 
در آن دوران جواني به سر و وضعم خوب مي رسیدم. تازه 

ازدواج کرده بودم. 
ب��ا توجه به درآمدمان یک س��واري آریا که در آن زمان از 
بهترین اتومبیل ها به شمار مي امد  خریدم. انگار عرش را 

سیر مي کردم. فارغ از هر هم و غمي بودم. 
اما روزي پدرم با جمله اي نگاهم را به زندگي دگرگون کرد. 

ان��گار هنوز صداي پدرم در گوش��م نجوا مي کند که مي 
گفت: 

 " اگ��ر مردي کمي از این پول که خرج مي کني خودت 
به دست بیار" 

مگر من خوب کار نمي  کنم؟ مگر من زحمت نمي کشم؟! 
بابا چه فکري کرده که این طور با من حرف مي زند؟آخه 
بابا من هم جوانم دلم مي خواهد به  س��ر و وضعم برسم، 
گن��اه که نکردم؟ آن روز حس��ابي با خود کلنجار رفتم. با 
شنیدن آن جمله  پدري که به خیال خودم در حقش کم 
گذاشته بودم حسابي به رگ غیرتم برخورده بود. تصمیم 
 گرفتم روي پاي خودم بایستم و فقط براي خودم کار کنم. 

ب��ا این حال بدون این ک��ه کوچک ترین مقابله اي با پدرم 
نشان دهم به او گفتم از تمام لطف و  زحمت شما ممنونم. 
ش��ما خودت��ان کارخان��ه را اداره کنید من هم به س��رغ 

سرنوشت خود مي روم. 
کارخان��ه ي پدر را ترک کردم و زندگي جدیدم را هرچند 
سخت و پرمشقت بود اما قدرتمندانه و  با عزمي راسخ شروع 

کردم. 
آن روزي که از پدر جدا شدم فقط پنج تومان پول داشتم 
که با آن باید هم مخارج همسرم را  تأمین مي کردم و هم 

کسب و کار تازه اي به راه مي انداختم. 
حاال من مانده بودم و همان پنج تومان و صدها فکر و آرزو.  

تصمیم گرفتم براي این که زندگي ام مقداري سر و سامان 
بگیرد و وضعم روبراه شود، پیش  یکي از اقوام بروم و براي 

او کار کنم. 
من تصمیم خودم را گرفته  بودم، به هر حال در فروشگاه 

لوازم خانگي مشغول کار شدم. 
هم فروشندگي مي کردم و هم فروشگاه را تمیز مي کردم. 
ماه��ي 200 تومان حقوق مي گرفتم.  من که تا قبل از آن 
روز در خانه اي وسیع هزار و پانصد متري زندگي مي کردم، 
مجبور بودم  در اتاقي 4×3 در پایین شهر با اجاره ي ماهي 
150 تومان زندگي را پش��ت س��ر بگذارم. حقوق  ماهیانه 
200 تومان را کافي نمي دیدم، بنابراین هر مش��تري که 
وس��ایلي مانند یخچال و تلویزی��ون  و اجاق گاز مي خرید 
ه��م آن را تا منزلش حمل مي کردم و هم در س��رویس و 
راه اندازي آن  مشارکت مي کردم و از این طریق نیز درآمدي 

کسب مي کردم. 
آن روزه��ا لحظه اي آرام و قرار نداش��تم. ع��الوه بر کار در 
فروشگاه و امور سرویس و نصب  وسایل، تازه ساعت 7 شب 
مي رفتم و با تاکسي یکي از دوستانم رانندگي مي کردم و تا 

ساعت 1  صبح مسافرکشي مي کردم. 
علّ��ت انتخاب این زمان هم براي این بود که از آش��نایان 
کسي متوّجه فعالّیتم در این شغل نشود.  سعي   مي کردم در 
مسئله ي کسب درآمد حالل لحظه اي و ذّره اي خطا نکنم. 

هم صداقت و هم  حالل و حرام را رعایت مي کردم. 
همیشه با خود مي گفتم اگر کسي اهل صداقت باشد هم 
پیش��رفت مي کند و هم اطمینان م��ردم را  به خود جلب 
مي کند. بر همین اساس از ساعت 7 بعدازظهر تا 1 بامداد 
یکس��ره مشغول  رانندگي و مسافرکشي بودم. هر شب در 
طول مسیر ساندویچي مي خوردم و به کار ادامه  مي دادم. 
ساعت 1 به منزل مي رفتم و استراحت مي کردم و باز صبح 
زود از هنگام اذان، بعد  از خواندن نماز تا س��اعت 7 صبح 
مشغول مسافرکشي مي ش��دم. درآمد این کار را جداگانه 
 پس انداز مي کردم.                                    »ادامه دارد«

کارآفرینان برتر)قسمت اول(

استاد محمد  عصارزادگان
 موسس شرکت آرد جرعه
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پیام هیات مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صعت مربوطه

در سال گذشته شرکت ایران ترانسفو شاهد شدت 
یافتن تغییر وضعیت بازار و رقابتی تر شدن  هرچه 
بیشتر این صنعت و حضور فعال تر رقبای خارجی 
با سیاست های دمپ در قیمت گذاری  بود. تنها رمز 
رشد موفقیت ش��رکت در این شرایط، تالش های 

ارزشمند دستجمعی کارکنان شرکت  بود. 

مهم ترین چالش های شرکت در سال گذشته 
عبارت بودند از : 

 -  ادامه مشکالت سالهای گذشته در زمینه تامین 

مواد و قطعات خارجی
 -  استمرار مشکالت ناشی از کمبود نقدینگی و در 
نتیجه عدم امکان تامین بموقع مواد و  قطعات مورد 

نیاز
 -  رقابتی تر ش��دن فض��ای بازار با توج��ه به حور 
پررنگتر برخی از رقبای چینی در مناقصات  داخلی

 -  ادامه مشکالت نقدینگی مش��تریان و تاخیر در 
وصول مطالبات شرکت

 -  کاهش نیاز بازار داخلی و ضرورت توجه جدی تر 
به بازارهای صادراتی

 -  مشکالت جدی در زمینه انتقال دانش فنی جدید 
از خارج کشور

برنامه های آینده شرکت
 -  کاه��ش زمان تحوی��ل به ویژه ب��ا کاهش زمان 

محاسبه و طراحی و زمان تولید محصول
 -  سازماندهی وضعیت شرکتهای زیر مجموعه ایران 
ترانسفو و ایجاد سیستم اطالعات  مدیریت یکپارچه

 -  تاکید بر توس��عه بازاره��ای صادراتی بخصوص 
حضور فعال تر در بازارهای کش��ورهای  همسایه و 

کشورهای حوزه آفریقا
 -  تمرکز بر بازارهای صنایع مختلف از جمله نفت و 

گاز پتروشیمی، سیمان، فوالد و مس. 
 -  بررس��ی و مطالعه پیرامون امکان انجام سرمایه 
گذاری های مش��ترک با هدف ایج��اد کارخانه  در 

سایر کشورهای هدف صادراتی
 -  اجرای پروژه مدیریت دانش در شرکت

 -  شناسایی منابع بیشتر تامین مواد و قطعات
 -  پیگیری ساخت داخل نمودن قطعات و تجهیزات 

مورد نیاز
 -  تامین منابع مالی ارزان تر برای رفع مشکل کمبود 

نقدینگی
 -  معرفی توانمندی ها و مزیت های شرکت نسبت 
به رقبا از طریق برگزاری سمینارها و  جلسات رودر 

رو با مشتریان شرکت
 -  بازنگری برنامه ریزی استراتژیک، نقشه ها، اهداف 
و شاخص های استراتژیک شرکت و  اجرای آن در 

شرکتهای زیر مجموعه

ایران ترانسفو با تدوین برنامه های مدون مدیریتی 
افق روشنی را برای خود ترسیم می سازد

مجمع عمومی عادی س�الیانه سال مالی منتهی به 92/12/29 شركت ایران ترانسفو در حضور 78  درصدی سهام داران حقیقی و 
حقوقی، نماینده بورس و اوراق بهادار تهران، حسابرس و بازرس  قانونی شركت  در محل سالن طرشت توانیر تشکیل گردید.  مجمع 
به ریاست آقای حمید محمودی و به ناظری آقایان ابوالفضل نام آور و علی ملکی و به  دبیری آقای ابراهیم ولدخانی برگزار گردید.   در ادامه با قرائت گزارش 
جامع و كامل هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل فرهیخته شركت و  پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان ضمن تقدیر و 
تشکر از اهم  فعالیتهای صورت پذیرفته توسط تیم ارشد مدیریتی شركت در طی سال مالی مورد گزارش با  تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 250 
ریالی به كار خود پایان داد.  در ضمن سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب  گردید. 

  مهران  اميرحسيني
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ابراهیم عزیزی* 
فهیمه احمدیان** 

چکیده
امنی��ت از ابت��دا تا کن��ون جزء 
اساسی ترین نیازهای بشر بوده 
اس��ت. کس��ب و حف��ظ امنیت 
ملی از وظای��ف  اصلی حکومت 
ها و مهم ترین الویت در سیاست 
داخلی و خارجی دولت ها است. 

تأمی��ن امنیت در ابع��اد متنوع 
اقتص��ادی، اجتماعی، انتظامی و 
فرهنگی در گ��رو توجه به همه 
ان��واع خطره��ا و  فرص��ت ها در 
عرص��ه های داخل��ی و خارجی 

می باشد. 
قان��ون م��ی توان��د ب��ر امنیت 
اقتص��ادی اثر بگذارد. از س��وی 
دیگر امنیت اقتصادی مقوله ای 
جدا از امنیت سیاسی  نیست. با 
توجه به بحران ه��ای اقتصادی 
قرن حاضر م��ن جمله در ایران، 
دول��ت ه��ا همچنان ب��ه عنوان 
بازیگر  در محیط داخلی محسوب 

می شوند. 
در صورتی یک کش��ور می تواند 
در معامالت منطقه ای تأثیر گذار 
باشد که از یک امنیت اقتصادی 
برگرفت��ه  ازرضایت من��دی آن 
جامعه برخوردار باش��د و این امر 
محقق نمی ش��ود مگر در سایه 
ایج��اد راهکار و فضای  مناس��ب 
برای ورود سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی به میدان و خشکاندن 
ریشه فساد و اقدامات حفاظتی و 
 حمای��ت از تولید و بهبود فضای 

کسب و کار. 
کلی��د واژگان: امنی��ت، امنیت 
اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، 

توسعه اقتصادی، اقتصاد امنیتی

 مقدمه
امنیت اقتص��ادی از مباحث پر 
اهمیت و حساس��ی است که به 

ویژه پس از اجرای سیاست های 
نوین اقتص��ادی  مورد توجه قرار 
گرفته و درباره آن بحث و گفتگو 

شده است. 
بین توس��عه و امنی��ت تعامل و 
رابطه ای متقاب��ل وجود دارد در 
عین حال که در س��ایه امنیت، 
آرامش و ثبات  به وجود می آید. 
رشد و توس��عه پایدار نیز معنی 
و مفه��وم پیدا می کند. از جانب 
دیگر توس��عه یافتگی، کشور  را 
امن تر می کند و آن را در مقابل 
چالش های امنیت��ی تواناترمی 
سازد. به همین دلیل کشورهای 
در ح��ال  توس��عه ب��رای مقابله 
با چال��ش های عدی��ده ای که 
امنیت شان را تهدید می کند، در 
قیاس با کشورهای توسعه  یافته، 
توانای��ی کمتری دارن��د. الگوی 
توسعه ایرانی – اسالمی به دلیل 
»تولید ثروت«، »قدرت آفرینی«، 
»عدال��ت  »امنی��ت  زای��ی«، 
گستری« به مثابه الگویی مطلوب 
برای کشور می باشد و می تواند 
راهکاری برای دستیابی به  اهداف 
پیش رو باشد که در این راه نقش 
نخبگان در تحقق این امر بسیار 

مهم و حیاتی است.  

مفهوم امنیت
نظریه پ��ردازان تعاریف متعدد و 

متفاوتی از امنی��ت ارائه داده اند 
که نمونه هایی از آن در ذیل نقل 

می شود.  
آرئول��د والفرز:    امنیت در معنای 
عینی آن فقدان تهدید نس��بت 
به ارزش های کس��ب شده و در 
معنای ذهن��ی  آن فقدان ترس 
از ب��ه خطر افت��ادن ارزش های 
حیاتی اس��ت که هدفش ایجاد 
شرایط سیاسی ملی و بین المللی 
 اس��ت که برای حفظ یا توسعه 
ارزش ه��ای حیات��ی در مقابل 
دشمنان بالقوه و بالفعل مناسب 

باشد. 
ج��ان. ای. م��روز: امنیت یعنی 
آزادی نس��بی از تهدیدات زیان 

بخش  2
سی.ای. مانینگ: امنیت آزادی از 

عدم امنیت است  .  3
از مجموعه تعاریف شاید تعریف 

ذیل جامع تر باشد: 
شرایط و فضایی )ملی و فراملی( 
که طی آن یک ملت قادر است از 
اهداف، ارزش ها و منافع حیاتی 
 خویش در برابر تهدیدات بالقوه و 
بالفعل عوامل داخلی و خارجی، 

پاسداری و حفاظت نماید.  

امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی از لحاظ معنوی، 
از دو واژه امنیت و اقتصاد است. 

واژه  Securityب��ه معنی بدون 
و  Curus   ب��ه معنی پریش��انی 
گرفته شده4   و به معنای امنیت 
س��الم و بی خط��ر، آزاد بودن از 
ریس��ک5 اس��ت. بر این اساس 
 امنیت اقتصادی عبارت است از 
آزادی از ه��ر نوع ترس، ش��ک و 
ابهام در بالاجرا ماندن تعهدات و 
مطالبات و  در عین حال حصول 
اطمینان از برخ��ورداری از ثمره 
فعالیت هایی که در زمینه تولید 
و ث��روت و توزی��ع و  مصرف آن 

صورت می گیرد.6
در حقیق��ت امنی��ت اقتصادی 
ش��رایط حیاتی اقتصادی است 
که بر اساس آن نظم بین عوامل 
اساسی تهیه  مایحتاج معیشتی 
انس��ان یعنی منابع اولیه، تولید، 
توزیع، کار و درآمد اعضای جامعه، 
بطوری که نیازهای  ضروری آنها 
تأمین ش��ود را برقرار می کند و 
در همین راس��تا قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران دولت 
را  موظف به پی ریزی اقتصادی 
صحیح و عادالنه بر اساس ضوابط 
اس��المی جهت ایجاد رفاه و رفع 
فق��ر و  برطرف س��اختن هرنوع 
محرومیت در زمینه های تغذیه، 
مس��کن، کار، بهداشت، تعمیم 
بیمه، خودکفایی در  علوم و فنون، 

صنعت، کشاورزی کرده است. 

امنیت  تأمین  مثبت  تأثیرات 
اقتصادی  

 1-  حکمران�ی در اقتصاد و 
تأثیر آن بر امنیت ملی

از مباحث مهم در ادبیات توسعه، 
موض��وع حکمران��ی خ��وب7   
اس��ت. م��راد از واژه حکمران��ی 
در ای��ن تعبی��ر،  رابطه م��ردم و 
دولت و به ط��ور کلی هر وکیل 
و موکلی است. حکمرانی خوب 
مفهوم بس��یار گسترده ای است 
 که با ح��وزه هایی چون محیط 
اقتص��ادی و یا به عبارتی امنیت 
اقتص��ادی، سیاس��ت، اجتماع و 

حقوق ارتباط  مستقیم دارد. 
دولت بعنوان عامل باال بردن رفاه 
و کیفیت زندگی مردم و مضافاً به 
عنوان عامل کاهش فقر و ارتقاء 
س��طح  زندگی گروهه��ای فقیر 
و افزای��ش ظرفی��ت اقتصادی و 
اجتماعی جامعه ایفای نقش می 
کن��د. بنابراین در  عملکرد که به 
افت جنبه های فوق بینجامد به 
بحران های سیاسی و اقتصادی و 

اجتماعی منجر خواهد شد. 

 2-  توسعه اقتصادی  
از س��الیان بس��یار دور با سطح 
دان��ش و فه��م بش��ر، کیفیت و 
وضعی��ت زندگی او هم��واره در 

حال بهبود و ارتقاء  بوده است.  
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 
هفده می��الدی در کش��ورهای 
اروپایی مطرح گردید. فشارهای 
صنعتی شدن و  رشد فناوری در 
این کشورها توأم با تصاحب بازار 
کش��ورهای ضعیف مستعمراتی 
باعث ش��د تا در زمان��ی  کوتاه، 
شکاف بین دو قطب پیشرفته و 
عقب ماده عمیق شده و دو طیف 
از کشورها در جهان شکل گیرد: 
)توسعه   کش��ورهای پیش��رفته 
یافته( و کش��ورهای عقب مانده 

)توسعه نیافته( 

پاورقی ها:

 * . استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق. 
 ** کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي دانشگاه تهران مرکزي

2     . Amold wolfers, Discond and collaboration: Essays on 
international  politics, Battimore: The Jons Hopkins press 

  1962, pp. 67-80 
3       . John E. MIOZ, Begond security private prece ptions 
Among Arabs and  Isratics, pergomon 1981.p.1-5 

   4    .   ربیع��ی، علی، مطالعات امنیت ملی، تهران: دفتر مطالعات سیاس��ی و بین 
المللی 1380 ص 14 

   5  . میر معزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسالم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی 1390 چاپ  اول صفحه 18 

   6  . برومند، شهرزاد و همکاران، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب 
)مطالعه تطبیقی( تهران،  مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 1387 

چاپ  اول صفحه 25 
7       . Good Governance 

امنیت اقتصادی  و نظام حقوقی حمایت از آن در ایران

»ادامه دارد«
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پیام هی�ات مدیره به مجمع عمومي محترم 
صاحبان سهام  

حمد و سپاس خداوند یکتا را که با الطاف بیکرانش 
در سال 1392 این توفیق را باری دیگر به ما  عطا نمود 
تا در سایه توجهات کریمانه حضرت ولیعصر)عج( و 
با تکیه بر عزم راسخ مدیران،  کارشناسان، کارکنان، 
پیمانکاران و با اتکاء به حمایت و اعتماد سهامداران 
معظم و شریف بتوانیم  در عرصه تولید، کار و تالش 
خدمتگزار جامعه و سهامداران خود باشیم. ما ضمن 
تشکر و س��پاس  از کلیه عزیزانی که هیات مدیره 
را در انجام مس��ئولیتهای خویش ی��اری داده اند 
مفتخریم گزارش  یک سال تالش، فعالیت و برنامه 
های هیات مدیره را تقدیم سهامداران عزیز نماییم. 

س��الي که گذش��ت و گزارش آن پیش روي شما 
مي باشد سالي بود توام با فرصت ها و تهدیدها که 

 عمده آنرا می توان به شرح ذیل خالصه نمود: 

موفقیت ها : 
 -  راه ان��دازی و خ��ط تولید کنتورهای هوش��مند 

 AMI  با نام تجاری سامان
 -  طراحی کنتور آب با نام تجاری کاسپین

 -  توس��عه نرم افزاری فعالیتها کس��ب و کار با راه 
ERP  اندازی سیستم

 -  طراحی نرم افزار مدیریت انرژی
 -  راه اندازی نرم افزار اتوماس��یون اداری مبتنی بر 

   ERP  تکنولوژی
 -  اصالح ساختار و چارت سازمانی شرکت منطبق با 

الزامات وزارت کار و تعاون  اجتماعی
 -  خرید دفتر در س��عادت آب��اد جهت انتقال دفتر 

مرکزی برای تسهیل عبور و مرور )طرح  ترافیک( 
 -  عقد قرارداد صادرات به کش��ورهای تاجیکستان 

و سوریه
 -  مذاکره در جهت توسعه صادرات در سیرالئون  

 -  دریافت گواهینامه  CEاز برند اروپایی
 -  افزایش س��رمایه شرکت از 105 میلیارد ریال به 

200 میلیارد ریال
 -  واحد نمونه صنعت کشور

 -  انتخاب واحد کارآفرین نمونه کشوری دراسفندماه 
1392 و دریافت لوح از وزیر  محترم صنعت، معدن 

و تجارت. 

اما سال 1392 با نگرانیهایی نیز همراه بود 
که از آن جمله م�وارد زیر را می توان نام 

برد
 1-  عدم پرداخت دیون شرکتهای توزیع به شرکت 

کنتورسازی ایران )سهامی عام(  
 2-  تش��دید تحریمه��ای اقتص��ادی و بانکی ایران 

توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
 3-  عدم ثبات و نوسانات شدید نرخ ارز. 

تاریخچه مختصري از شرکت: 
شرکت کنتورسازي ایران در تاریخ 1347/6/31 
تحت ش��ماره 12630 به صورت سهامي خاص 
 در اداره ثبت ش��رکت ها به ثبت رسیده و طبق 
تصمیم مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
 م��ورخ 1354/10/1 ن��وع ش��رکت به س��هامي 
ع��ام تبدیل و تحت ش��ماره 454 در اداره ثبت 
ش��رکت ها  ثبت گردیده و در تاریخ 1390/6/3 

در راس��تای اجرای ماده 2 قان��ون ثبت پرونده 
ش��رکت از حوزه  ثبتی شهر صنعتی البرز انتقال 
یافت��ه و مورخ 1390/6/6 تحت ش��ماره 55 در 
اداره ثبت ش��رکتهای  شهر صنعتی البرز به ثبت 

رسیده است. 
پروانه بهره برداري کنتورهای هوشمند الکترونیکي 
در تاری��خ 1389/7/7 ب��ه ش��ماره 127/15447 
 از وزارت صنای��ع و مع��ادن اخذ گردیده اس��ت و 
همچنی��ن آخرین پروانه بهره برداری ش��رکت به 
 شماره 12713316 در تاریخ 1390/7/7 از وزارت 

صنایع و معدن اخذ گردیده است. 
شرکت در بهمن ماه سال 1381 به عنوان یکي از 
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق  بهادار، به 

عضویت بازار بورس درآمده است. 

سرمایه  
سرمایه شرکت در بدو ورود به بورس مبلغ 10/350 
میلیون ریال )شامل تعداد 1/035/000 سهم  ، به 
ارزش اس��می هر سهم 1/000 ریال( بوده که طی 
چند مرحله به مبلغ 105/000 میلیون ریال   )شامل 
تعداد 105 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 

1/000 ریال ( افزایش یافته است. 

برنامه های آینده شرکت
 1-  کنتور تکفاز اوان 2000 
 2-  کنتور تکفاز با 2 سنسور

 3-  کنتور سه فاز
 4-  سیستم های قرائت از راه دور

 5-  راه اندازی خطوط تولید کنتور آب

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره- موظفسید احمد علی عاملی

نایب رئیس هیات مدیره  غیرموظفشرکت کنتورسازان قزوین مدار)سهامی خاص( ویدا بیگدلی

عضو  هیات مدیره – غیرموظفشرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان )سهامی خاص(سید احمد نصری 

عضو هیات مدیره- موظفشرکت بازرگانی مبین رنان )سهامی خاص( محمد تعلق

مدیرعامل و عضو هیات مدیره- موظفسید علی عاملی

مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 92/12/29 شركت كنتورسازی ایران )سهامی عام( در  آمفی تاتر هتل آكادمی المپیک )واقع در تهران( تشکیل گردید.  
ریاست مجمع با آقای سید احمدعلی عاملی بود كه جنابان سید احمد نصری و محمد تعلق به عنوان  ناظرین اول و دوم و مهندس سید علی عاملی مدیرعامل 

توانمند، و خبره شركت در مقام دبیر مجمع ایشان  را در اداره جلسه یاری می رساندند. 
در ادامه با قرائت گزارش جامع و كامل هیات مدیره به مجمع توس�ط مهندس علی عاملی  مدیرعامل شایس�ته ش�ركت و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی مجمع نشینان  ضمن تقدیر و تشکر از اهم فعالیتهای صورت پذیرفته توسط تیم ارشد مدیریتی شركت در طی  سال مالی مورد گزارش با تصویب 
صورتهای مالی و تقسیم سود 550 ریالی به كار خود پایان  داد.  همچنین موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 

 حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

مجمع عمومی ساالنه شرکت کنتورسازی ایران

صف مشتری بیش
 از تولید است

فرانسویها هم حسرت داشتن این 
شرکت را می دارند
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هنوز که هنوز اس��ت بوی ن��ان حاصل از آن 
اط��اق نمور کم ن��وری ک��ه در مواقع آفتابی 
پرتوهای نور  از دریچه پشت بام خانه کوکب 
خانم همسر حاج آقا رضا فرش فروش محله 
پائین باغ روستای  ملک آباد به مشام حاجیه 
خانم فخرالس��ادات انوری می رسد. با وجود 
گذش��ت بیش از چهل سال یا  کمتر و بیشتر 
... دخترک هشت، نه ساله ای بود که توسط 
عمه اش س��ید ربابه به من��زل کوکب  خانم 

برده شد تا در حضور ایشان قالی بافی بیاموزد 
وقتی وارد حیاط خانه ش��د، محوطه ای با در 
و  دیوار قدیمی و حوض آبی در وس��ط و دورا 
دور حیاط تعدادی اطاق و داخل هر اطاقی دار 
قالی  بسته ش��ده بود دور و اطراف را نگاه کرد 
چند تا درخت انار دید که انارهایش هم رنگ 
گرفته و  رس��یده ب��ود و دو تا درخت انجیر در 
گوشه حیاط ، باغچه را هم تازه آب داده بودند 
و خی��س خیس  بود. در ضل��ع جنوبی حیاط 
جای دری بود که درنداشت و پارچه بی رنگی 
بصورت پرده اویزان که  بعدا معلوم شد آبریزگاه 
عمومی است برای همه کسانی که در آنجا کار 
می کنند این موضوع را از  آفتابه مسی نزدیک 
همان محل فهمیده بود در ضلع شمالی خانه 
هم اطاقی بود که دیوارهایش دود  زده و سیاه 
معلوم ش��د که مطبخ اس��ت و تنور نان پزی 
در آن مح��ل و اجاق های باس��ه پایه فلزی و 
 مقداری چوب خشک و بوته صحرائی و شاخ و 
برگ نازک خش��ک شده در ورودی هم چوبی 
و از  نوع قدیمی که قفل و چفت آهنی نداشت 
کلونی بود و س��وراخی از دست راست ورودی 
برای عبور  دادن کلید چوبی کلون و کلید هم 
در اختیار کوکب خانم و کوبه ای از جنس آهن 
و بش��کل خورش��ید  که در قسمت بیرونی در 
بعنوان آگاه کردن اهل منزل در مواقع بس��ته 
بودن در استفاده می شد... و  طبق اطاع ساعت 
کارکارکن��ان هم از 7 صب��ح تا 5 بعداز ظهر و 
نیم س��اعت هم وقت ادای فریضه  دینی نماز 
و رف��ت و آمد ب��ه آبریزگاه هم تحت کنترل و 
حتی آن تع��داد افرادی که بعنوان کارآموز در 
 خانه بودند ب��دون اجازه والدی��ن و بزرگترها 
ح��ق خروج از من��زل در خارج از وقت تعیین 
شده  نداشتند مگر با اجازه کوکب خانم، غذای 
معمولی که کارکنان رس��می و یا پیمانکارای 
برای  س��فارش کننده ها در هنگام نهار صرف 
می کردند ، گوشت کوبیده از شام شب مانده و 
یا سیب  زمینی پخته و یا کوکو سبزی و تخم 

م��رغ آب پز و نان و پنی��ر ... دیگر از غذاهای 
فانتزی  امروزی خبری نبود چون امکانات مالی 
نداشتند و خوردن یک وعده پلو و خورشت از 
آرزوها  بود، رشته و بلغور و نخود و لوبیا و عدس 
و البت��ه گاهی هم چغندر پخته تنوری که در 
زمانی که  تنوربرای طبخ نان پرآتش می شد و 
گرم می ماند شبانه چغندر ها را زیرآتش می 
کردند و تا صبح  که می ماند پخته می شد و گه 
گاهی کدوی حلوائی بزرگ را که از باغات می 
آوردند به روز  چغندر می افتاد و بعضی مواقع 
در آش هم می ریختند و از بنشن های حاصل 
از زمی��ن ه��ای خود  برای پخت��ن آش جوی 
محلیکه خیلی هم خوشمزه می شد استفاده 
م��ی کردند، منطقه زندگی جای  حاصلخیزی 
بود، انواع میوه ها و صیفی جات و غالت و حتی 
چغن��در قند، پنبه و اکثر خانواده ها  دام طیور 
داشتند میش وبز و گاو و االغ و معدود خانواده 
ها اسب. اکثر خانواده ها از اول بهار به  تناسب 
وضع مالی یکی دوتا از گوسفند های جوان را 
پرواری نگه می داشتند و با دیگر گوسفندها  به 
بیابان نمی فرستادند تا در اثر رسیدگی بیشتر 
چاق تر ش��وند و در اواخر پائیز می کشتند و 
 گوش��ت آن را به پرچین م��ی کردند و در زیر 
س��قف چوبی خانه ها که آمد و ش��د کمتری 
داش��ت می  آویختند و البته نمک ش��ور هم 
کرده بودند در اثر برودت هوا خش��ک می شد 
همانند ماهی دودی و  برای پختن آبگوشت در 
آب می انداختند ش��وریش از بین می رفت و 
با نخود و لوبیایی که حاصل  کار و کوش��ش 
خودش��ان بود می پختند و دنبه گوسفند را 
هم س��رخ می کردند و روغ��ن حاصل از آن 
 را در ظرفهای س��فالین نگهداری می کردند 
و بازمانده آن جیزالق را در ش��کمبه بصورت 
قورمه در  طول زمستان استفاده می کردند... 
از فخرالس��ادات م��ی گفتم او پ��درش را از 
دس��ت داده بود و چند تا  خواه��ر و برادرها 
که بزرگترین آن برادرها بودند و کوچکترین 
آنها که در س��ن و سس��ال کمتری و  همین 

آخری ، پس��رها کار خاصی نداش��تند چون 
سنشان در حدودی نبود جز اینکه سرکشی 
به باغ و  مزرعه و چراندن گوسفندها و گاهی 
آبیاری ملک مورثی و با کمک بزرگترها وجین 
کردن علف  های هرز زمینهای زیر کش��ت را 
ه��م عهده دار بودند و با توجه به وضع زندگی 
که داشتند عمه  ش��ان با اجازه از زن برادرش 
تصمی��م گرفت او را به خانه کوکب خانم ببرد 
تا ضمن اینکه قالی  بافی را فرا می گیردبتواند 
کمک خرج خانواده هم باشد و حداقل از دست 
رنجش جهیزیه ای تهیه  کند که وقتی به خانه 
بخت رفت دس��ت خالی نباشد کوکب خانم با 
دیدن فخرالسادات و عمه خانم چاق  سالمتی و 
تعارف و صرف چای و تعارف معمول و مرسوم 
و گفتن اصل قضیه که می خواهد  فخرالسادات 
را به ش��اگردی بپذیرد که کوکب خانم گفت 
من خودم دو سه تا شاگرد دارم و همین حاال 
 هم مش��غول بافتن قالی برای مشهدی رجب 
)1( چوبدار هس��تم حاال چرا رجب چوب دار 
قالی فروش  و مصالح بیار قالی شده، به هر حال 
فرش های حاج امام ورودی را که بی بی زینب 
با  شاگردهایش می بافند به یک شاگرد احتیاج 
دارد، بروی��م با او صحبت کنیم وقتی به اطاق 
کار بی  بی زینب رفتند ب��ا برخورداری خوب 
و محبت آمیز مورد استقبال قرار گرفتند و با 
روی خوش  قبول کرد که فخرالس��ادات را به 
شاگردی بپذیرد، عمه خانم هم التماس دعائی 
کرد و س��فارش های  الزم که این دختر سید 
اوالد پیغمبر است و برای آیندهاش خوب است 
که زیر دست شما فن قالی  بافی را باموزد بلکه 
در آینده درآمدی داش��ته باشد... بی بی خانم 
فخر السادات را بین دو تا از  شاگردان نشاند و 
ابزار آالت قالی بافی را به دستش داد و از همان 
روز اول او را با قیچی و ش��انه،  قالب س��رکج 
که نخ پود را در تار گره میزد نقش��ه فرش که 
معموال روی تار فرش قرار می گیرد،  گوله های 
نخ های رنگی که نوع آن از پش��م گوسفند و 
متناس��ب با طرح در ردیف های تعیین شده 

 قرار گرفته و صحبت های استادانه استاد کار 
که م گفت، سفید دو گره دیگران می گفتند 
بافتم، زرد  دو گره و همینطور رنگهای مختلف 
که دیگران با صدای بلند می گفتند بافتم اشنا 
ک��رد... و این  گفتار و عبور ن��خ از پود با تار و 
گفتن کلمات استاد کار همانند یک ارکستری 
که رهبر آن با اشاره  دست به اعضا که سازنده 
و نوازنده هستند و نت آواز و صدا در مقابلشان 
قرار گرفته و با اشاره به  نوازنده ویالون که ارشد 
را بکشد و یا نوازنده تار که زخمه به تار بزند یا 
نگاه به نی زن که در  سازش به دمد یا تنبک 
زن که با سرانگش��تان جادوئ��ی خود نمک 
آهنگ را افزایش دهد س��ر آخر  خواننده را به 
ش��وق درآورد که تران��ه ای بخواند در کارگاه 
قالی بافی هم همین است که رنگهای مختلف 
درهم ادغام می ش��وند و نخ ها در هم گره می 
خورن��د قلیچ گره بر آن می زنند و س��ر آخر 
نقش قالی که از قیچی و کارد و قالب س��رکج 
گشت آفریده می شود و هر کدام را نامی است، 
ترنجی ، ماهی درهم، لچکی ، کناره، و هر کدام 
بنام ش��هری و دیاری که بافنده ها نقش ها را 
می آفرینند مشهور می شوند مثل قالی کرمان، 
کاشان، مشهد، تبریز، کاش��مر، جوشقان و ... 
همه ان صحبتها که گفته شد برای یک دختر 
8 ساله تازه کار نیست برای یادآوری دستهای 
هنرمندانه زنان و دختران و حتی مردانی است 
که در اثر بی نوری، کمبود هوا، کمبود اکسیژن 
کافی دستهای رنجیده و گاهی زخم شده در 
اثر برخورد با قیچی و یا کش��یده ش��دن کارد 
قطع نخ از قالب یا شنیدن غرولند استاد کار، 
س��ردی و گرمی هوا دچار شدن به انواع سرفه 
های کم و زیاد و ای بس��ا ابتال به بیماری سل 
که معموال این قشر از جامعه گریبان گیر این 
بیماری دردآور می شود و البته بررسی و وضع 
آنان برعهده مس��ئولین ذیربط آشنا به درد 
و اظه��ار نظر علمی و عمل��ی و نه از هر بی 
خبر بی اطالعی که از گرد راه رسیده... و اما 
قصه رجب چوب دار که کارش به پیمانکاری 
بافت قالی رسیدبدین شرح است کهایشان 
فروش��نده و خریدار گوسفند در منطقه بود 
در همین راستا بود که متوجه شد که پشم 
گوس��فند را بعضی از دالالن از مردم روستا 
می خرند و به ش��هر برده و میفروش��ند و 
خریداران پش��م ه��م آن را به بافندگان که از 
طریق نخ کردن با دوک امرار معاش می کنند 
می دهند و پس از رنگ آمیزی در کارگاه رنگ 
رزی حاج حس��ین نامی که از دیرباز در محله 
قالی ش��وران کارگاه رنگ رزی دارد می دهند 
و آنها هم با قالی بافان روس��تا وارد معامله می 
شوند و پیمانکار قالی و همین امر باعث شد که 

مرد قصه ما هم به فکر بیفتد.... 
ادامه در شماره بعد

پاورقی:  1(  چوبدار « آن دسته از افراد که با رفت و آمد در بین روستاها گوسفندان آنها را می خرند و  به شهر می برند و در قصاب خانهو یا میادین می فروختند. 

قالیچه شصت رج ... 
   اميرسرتيپ عباس شریعت
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خالصه تصمیمات مجامع به  شرح ذیل می باشد: 
 1( صورت های مالی سالیانه منتهی به 92/12/29 شرکت مورد 

تصویب قرار گرفت. 
 2( معام��الت موضوع م��اده 129 اصالحیه قان��ون تجارت به 

تصویب رسید. 
 3( سود نقدی هر سهم مبلغ 250 ریال تعیین گردید. 

 4( س��ازمان حسابرسی به عنوان حس��ابرس و بازرس شرکت 
برای سال مالی 93 انتخاب گردید. 

پیام هیأت مدیره : 
هیات مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر)سهامی عام( با 
ارائه گزارش عملکرد سالیانه به  مجمع عمومی صاحبان سهام 
در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بر ان است تا ضمن 
 بررسی و نگرشی کی بر عوامل موثر در نتایج بدست آمده در 
عملکرد سال مالی منتهی به   1392/12/29، اهداف و اقدامات 
انجام شده برای عملکرد سال مالی مورد گزارش و برنامه  های 

آتی شرکت را برای سهامداران محترم تشریح نماید. 
سهامداران عزیز استحضار دارند نوسانات و تحریمها و شرایط 
اقتصادی موجود در کشور که  باعث نابسامانی بازار و صنایع در 
برنامه ریزی و تصمیم گیری در تولید بود و با اتکا به تجربه  و 
تالش و همیاری متخصصان و مدیران و کلیه کارکنان دلسوز 
شرکت و صد البته اعتماد و  اطمینان شما سهامداران محترم 
ضمن تحقق 269 ریال سود هر سهم در راستای تداوم گردش 
 چرخ��ه های صنعت مس و تامین م��واد اولیه در حدود 300 

کارخانه کشور را به انجام برسانیم. 
البته تحقق این امر در شرایطی بود که با توجه به قیمت باالی 
مواد اولیه و قطعات و همچنین  تامین نقدینگی امری الینحل 
بنظر می آمد و لیکن با عنایت خداوند و حضرت ولیعصر )ع( 
 توانس��تیم محدودیت ها و تحریم ها را کم رنگ نماییم و در 
سال گذشته با تولید 29/715 تن از  محصوالت مسی و برنجی 
سود مناسبی را کسب و نیز با همیاری متخصصان این شرکت 

 شاخصهای زیر را محقق بگردانیم. 
 -  دستیابی فروش با ارزش بالغ بر 4/727/575 میلیون ریال

 -  سود عملیاتی شرکت 421/470 میلیون ریال
 -  حفظ جایگاه اول صنعت در بازار نورد

 -  افزاش ظرفیت کارخانه مطلس )سکه زنی(  
 -  اخذ لوح تقدیر جشنواره بهره وری از اطاق بازرگانی ایران

 -  دریافت تندیس نشان طالیی شرکت برتر از جشنواره برترین 
    )TOPEX(   شرکتهای ایران

 -  جایزه ملی تعالی سازمانی )از سازمان مدیریت وزارت صنایع( 
 -  دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت از شرکت 
 14001  ISO  . )ISO   9001  آلم��ان   TUV NORD 
. OHSAS 18001(   حج��م عظی��م تح��والت جهانی در 
 خصوص صنعت مس و قیمت باالی عرضه کاتد مس توسط 
ش��رکت ملی مس، روی،  قلع، سرب و تغییر نحوه فروش آن 
در بازار داخلی، شرایط اقتصادی نامناسب شرکتهای  تولیدی 
در کش��ور از جمل��ه صنایع خودروس��ازی، ام��کان واردات 
محصوالت با ارز مبادله  ای و تعرفه های پایین، سیستمهای 
انقباضی بانکها، عدم ثبات قیمتها که باعث باال بردن  ریسک 
خرید کاال گردی��ده و عدم تزریق نقدینگی به صنایع  لوازم 
خانگ��ی، بازار مس��کن،  کلید و پریز به جه��ت کنترل تورم، 
دسترس��ی سهل و آس��ان رقبا به ضایعات و عدم  پرداخت و 
دریاف��ت 6 درصد مالیات برارزش اف��زوده که باعث کاهش 
قیمت تمام ش��ده  رقبا گردیده از جمله چالش��های اساسی 
در کس��ب و کار بوده اس��ت. در جهت خروج از این  بحران، 
با شناس��ایی فرصتها، کاهش تنش ه��ا، بهبود عملکردها و 
بکارگی��ری تمام��ی  ظرفیتهای موجود توانس��تیم به حیات 
و رش��د روزافزون خود امیدوار باش��یم. و خ��ود را در  مقابل 

تغییرات اماده سازیم. 

رئوس برنامه های سال 1393 
 -  دس��تیابی به برنامه و بودجه عملیاتی شرکت )برنامه فروش 

عملیاتی ابالغ شده( 
 -  تهیه طرح جامع و س��ند چش��م انداز 10 س��اله شرکت در 

چهارچوب برنامه ریزی  استراتژیک
 -  تامین و مدیریت نقدینگی در راس��تای کاهش هزینه های 
مال��ی محور قراردادن افزایش س��هم  بازار در کلیه فرآیندهای 
شرکت وتقویت س��اختار فروش و بازاریابی و افزایش شاخص 

 رضایت مشتریان
 -  افزایش سودآوری با انجام فعالیتهای تجاری بهینه و همسو 

با مامورت شرکت  
 -  ارتقا و بروز آوری سیس��تم های نظ��ارت صنعتی خصوصا 
سیستم های مالی و قیمت تمام  شده، سیستم خرید و مصرف 

مواد اولیه
 -  اصالح روش��ها، ساختار و س��اماندهی فعالیت ها با توجه به 

برنامه های بلند مدت شرکت. 
 -  تدوین برنامه ، حفظ و توس��عه منابع انسانی و سازماندهی 
مناس��ب به منظور توسعه  دانش و مهارت کارکنان با تاکید بر 

آموزش ، جانشین پروری و ...    
 -  توسعه منابع کارشناسی با ایجاد شبکه اطالعاتی، آموزشی و 

... با تجهیزات پرتابل و  وایرلس
 -  سازماندهی وضعیت قراردادهای شرکت

 -  استاندارد سازی ضایعات ، محصول در جریان و موجودی کاال 
و تمرکز بر راهکارهای  بهینه سازی آن ها

 -  بازنگ��ری و عملیاتی نم��ودن نظام پیش��نهادات به عنوان 
مهمترین رکن سیستم مدیریت  مشارکتی

 -  تحول در نظام جامعه کنترل کیفی و جاری سازی فرهنگ 
خودکنترلی

 -  توج��ه و برنامه ریزی الزم به منظور حل مس��ایل زیس��ت 
محیطی

 -  راه ان��دازی کارخانه تولید مس��ی و بازنگری کامل در نحوه 
مدیریت آن

 -  تمرکز بر راهکارهای کاهش توقف تولید با رویکرد نگهداری 
و تعمیرات سیس��تمی و  مدیریت س��اخت و تامین قطعات و 

تجهیزات
 -  محورقراردادن مدیریت توسعه تکنولوژی در کلی فرآیندهای 

جاری و عادی شرکت
 -  تامین ماشین آالت و تجهیزات سرمایه ای ضروری

 -  مکانیزه کردن سفارش��ات در ش��بکه انفورماتیک با قابلیت 
رهگیری آخرین وضعیت

 -  کاهش موجودی کاال در جریان ساخت
 -  بهبود کیفیت و کاهش ضایعات

در پایان ضمن قدردانی از کلیه سهامداران محترم که با اعتماد 
و پش��تیبانی از سیاس��تهایی که در  بر دارن��ده منافع زنجیره 
ذینفعان می باشد، همیش��ه در شرایط مختلف مشوق اصلی 
در اس��تمرار  فعالیت های ش��رکت بوده اند و با توکل بر ایزد 
متعال و کوشش و تالش کارکنان مهندسان، و  مدیران دلسوز 
و زحمتکش شرکت امیدواریم در سال جاری و سالهای آینده 
ضمن جلب رضایت  س��هامداران محترم ، پیام آور پیش��رفت، 

توسعه و رونق فعالیت های شرکت باشیم. 
شرکت مس باهنر در بین شرکتهای فعال این صنعت با فروش 
بالغ بر 4/174/509 میلیون  ریال همچنان رتبه نخست را در 

بازار داخلی دارد. 

علی رغم تمام مشکالت و تحریم ها

مس باهنر با مهندس امینی
به تمام هدف از پیش تعیین 

 شده خود دست یافت
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( منتهی به   1392/12/29  در حضور 84/29 درصد سهام داران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره،  نماینده بورس و اوراق بهادار تهران، حسابرس و بازرس قانونی شركت در محل هتل بزرگ  ارم واقع در میدان ونک برگزار شد.  ریاست مجمع با جناب مهندس 
احمد زماني بود كه جنابان عبداله شیرمحمدپور گرجانی و محمد  عسگرزاده افشاری به عنوان ناظر اول و دوم و به دبیري آقای علی اكبر امیني مدیرعامل  فرهیخته 
و دانش پژوه شركت برگزار شد. پس از قرائت و استماع گزارش مجمع با تصویب  صورتهاي مالي و تقدیر و تشکر از زحمات بایسته و شایسته كاركنان و مهندسین 

بخصوص  مدیریت شایسته و مدیریت مالي و مدیرارشد آن به پاس حسابهای شفاف و پاكش و سایر دستور  جلسه با طنین صلوات بکار خود پایان داد. 
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گزارش بازرس قانوني  درب�اره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه 
گذاری اقتصاد نوین)سهامي عام( 

در اج��راي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 
مصوب سال 1347 

 1-  گزارش توجیهي مورخ 10 بهمن ماه 1392 هیات مدیره 
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین   )سهامي عام( به مجمع 
، مبنی بر لزوم افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبلغ 400 
میلی��ارد ریال به  مبلغ 1/200 میلی��ارد ریال )معادل 800 
میلیارد ریال(، مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان  فرضی 
، صورت جریان وجوه نقد فرضی و یادداشت های همراه که 
پیوست مي باشد، طبق  استاندارد رسیدگی به اطالعات مالی 
آتی مورد رسیدگي این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت 
 گزارش توجیهي مزبور و مفروضات مبناي تهیه آن با هیات 

مدیره شرکت است. 
 2-  گزارش مزبور در اج��راي تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قان��ون تج��ارت و با هدف توجیه افزایش  س��رمایه از محل 
مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی به منظور 
تامین منابع مالی مورد نیاز  جهت کفایت سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار و تقویت بنیه مالی شرکت ارائه گردیده است. این 
 گزارش توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل بر مفروضات 
ذهني درباره رویدادهاي آتي و  اقدامات مدیریت تهیه شده 
اس��ت که انتظار نمي رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، 
به اس��تفاده  کنندگان توجه داده مي ش��ود که این گزارش 
توجیهي ممکن است براي هدفهایي جز هدف توصیف  شده 

در باال مناسب نباشد. 
 3-  براس��اس رسیدگی به شواهد پش��توانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات هیات مدیره، این  موسسه به مواردی 
برخورد نکرده اس��ت که متقاعد ش��ود مفروض��ات مزبور 
مبن��ای معقول برای تهیه  این گزارش توجیهی فراهم نمی 
کن��د. به عالوه ، به نظر این موسس��ه، گزارش توجیهی یاد 
ش��ده  براساس مفروضات به گونه ای مناسب ، تهیه و طبق 

استانداردرهای حسابداری ارائه شده است. 

 4-  حتي اگر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق مفروضات 
ذهني توصیف ش��ده در باال رخ دهد، نتایج  واقعي احتماال 
متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش 
بیني ش��ده اغلب به گون��ه  اي مورد انتظ��ار رخ نمي دهد 

وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت س��رمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام، از 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه است  به شرح زیر می باشد. 

افزایش ثروت سهامداران و رعایت الزام سازمان بورس و اوراق 
بهادار

یک��ی از مهمترین اهداف و وظایف بن��گاه های اقتصادی، 
افزایش ثروت س��هامداران می باش��د که این  امر از طریق 
اتخاذ تصویمات س��رمایه گذاری درس��ت و به جا می تواند 
بقای آن واحدها را در  مواجه با فرصت های محدود اقتصادی 
، تضمین نماید. بنابراین انجام س��رمایه گذاری، متناسب با 
 تغییرات گس��ترده محیطی موجب می گردد تا بنگاه های 
اقتصادی در برابر رقبا ، از ارزش افزوده  بیش��تری برخوردار 
گردیده و خود را در برابر شرایط متغیراتی بیمه کنند. شرکت 
سرمایه گذاری  اقتصاد نوین با سرمایه ای معادل 400/000 
میلیون ریال با حضور موفق خود در بازارهای  گوناگون مالی، 

توانسته است با استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، سود 
مناسبی را برای  سهامداران خود از طریق سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار کسب نماید. در نتیجه برای تداوم روند  سودآوری 
نیازمند افزایش سطح س��رمایه گذاری های خود در حوزه 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار  با توجه به ماهیت آن شرکت 
والزام س��ازمان بورس و اوراق بهادار به رعایت نسبت %80 
از  دارایی ها در س��رمایه گذاری در اوراق بهادار می باش��د. 
ش��رککت سرمایه گذاری اقتصاد نوین با  انجام بررسی های 
گوناگ��ون و ارزیابی توانایی ه��ا و امکانات خود و با توجه به 
امکان پذیری تامین  منابع مورد نیاز خود در سرمایه گذاری 
در اوراق بهادار ، از طریق س��هامداران، افزایش سرمایه  را به 
عنوان بهترین گزینه برای دستیابی به اهداف فوق برگزیده 

است.      

تشرح جزییات طرح
جزییات طرح موضوع افزایش س��رمایه پیشنهادی به شرح 

زیر می باشد: 
با توجه به ماهیت شرکت های سرمایه گذاری ، کسب منافع 
و بازدهی مناسب برای سرمایه  گذاران یکی از نکات مهم در 
امر س��رمایه گذاری می باش��د که این امر از طریق ورود به 
بازارهای  گوناگون مالی و تشکیلسبد متنوعی از اوراق بهادار 
میسر می گردد. با توجه به بهبود شرایط  اقتصادی کشور و 
نیز کسب بازدهی متناسب با آن، یکی از راه کارهای مناسب 
انتفاع و سودآوری  ، سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد. 

به طور کلی با با اتخاذ تصمیمات کالن اقتصادی، مبنی بر 
توسعه بازار س��رمایه و نیز واقع شدن  قیمت سهام شرکت 
های پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار و رسیدن قیمت 
آنها به ارزش ذاتی  خود و اینکه برخی از سهام های در حال 
مبادله کمتر از ارزش ذاتی قیمت گذاری ش��ده و به تدریج 
 به ارزش ذاتی خود نزدیک می شود وبنابراین امکان کسب 
سود را فراهم می آورد. در نتیجه با  توجه به شرایط اقتصادی 
و سیاسی و همچنین وضعیت بازارهای رقیب ماند بازار طال، 
بازار ارز  و ... بهترین گزینه پیش روی شرکت سرمایه گذاری 

اقتصاد نوین، سرمایه گذاری در اوراق  بهادار می باشد. 

سرمایه گذاری اقتصاد نوین افزایش سرمایه خود را مصوب مجمع کرد

مجمع عمومی فوق العاده ش�ركت س�رمایه گذاری اقتصاد نوین منتهی به 1392/12/29 در هتل  س�یمرغ تهران با حضور بیش از 98 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی شركت، نماینده بورس و  اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد.  ریاست مجمع با جناب فتحعلی 
بود كه آقایان مقیم زاده و بدیعی در مقام نظار اول و دوم و مهندس  یاسینی مدیرعامل دانش پژوه شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری 
می  رساندند.  در ادامه پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط مهندس یاسینی و استماع گزارش  حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود افزایش س�رمایه ش�ركت به مبلغ   800/000 میلیارد ریال را مصوب مجمع نمودند.  شایان ذكر است شركت در سال 1392 با رشد 39 درصد جمع 
درآمدها و كاهش 90 درصدی  بهای تمام شده پروژه های ساختمانی توانست در سایه برنامه های مدون مدیریتی خود سود قبل از  مالیات شركت را در سال 
92، 74 درصد نسبت به سال 91 ارتقاء دهد.  بی شک راهکارهای مهندس یاسینی مدیرعامل موفق شركت و عملکرد جناب نوروزی و خانم  سبحانی به عنوان 

مدیران اداری و مالی شركت در این بین نقش غیرقابل انکاری را در نیل به این  موفقیت ها بر عهده داشته است. 

  مهدی خلج
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مجمع عمومی عادی سالیانه  صاحبان سهام شرکت گسترش 
صنایع و خدمات کشاورزی منتهی به 1392/12/29 با حضور 
84 درصد سهام داران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده بورس و اوراق بهادار تهران، حسابرس و بازرس قانونی 

شرکت تشکیل گردید.
مجمع به ریاست آقای کاظم اکبری و به ناظری آقایان باقر 
میالنی ش��یروان و محمد حسن قوسیان مقدم و به دبیری 
مهندس رحیم پرستو برگزار گردید و مجمع نشینان در پایان 
با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 400 ریالی به ازای 

هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مدیریت ایران 
به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي هوشیار ممیز به 
عنوان بازرس علي البدل شرکت برای سال مالی آتی انتخاب 

گردیدند.

پیام   هیأت مدیره
باسالم و احترام به سهامداران گرانقدر

مفتخریم که با همراهي و تالش بي وقفه در تولید ماش��ین 
آالت و تجهیزات با کیفیت و همگام با  تکنولوژي روز دنیا در 
جهت تأمین نیازهاي صنعت دام و طیور کش��ور سهمي در 

ارتقاء سالمت  جامعه ایفا مي نمائیم. 
شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزي با سابقه بیش 
از ربع قرن فعالیت در زمینه تولید  ماشین آالت و تجهیزات 
کش��اورزي و دامپروري، همواره تالش نموده است تا ضمن 
حف��ظ جایگاه  اجتماعي خود در جهت ارتقاء کمي و کیفي 
محصوالت کش��اورزي و دامپروري و پرورش  طیور، عالوه بر 

رضایتمندي مشتریان، منافع سهامداران خود را به حداکثر 
ممکن برساند و در  این راستا ضمن پایبندي به اصول زیر آنرا 

جزو وظایف اصلي خود قرار داده است: 
 1. پاسخگویي به نیاز مشتري و ارائه خدمات مطلوب به ایشان. 

 2. بهبود مستمر در کیفیت محصوالت تولیدي. 
 3. نوآوري، تولید و عرضه محصوالت جدید. 

 4. متعهد به مسئولیتهاي اجتماعي و زیست محیطي 
 5. ارتباط مستمر و اثربخش با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي. 

 6. جذب و پرورش منابع انساني کارآمد و خالق. 
به اعتق��اد و باور هیأت مدیره توجه ب��ه اصول فوق موجب 
رشد و شکوفایي روزافزون تعالي  سازماني در شرکت و منافع 

حداکثري براي شما سهامداران عزیز خواهد بود

مرور کلي بر جایگاه ش�رکت در صنعت و وضعیت 
رقابتي آن و چش مانداز وضعیت صنعت در  سالهاي 

آتي: 
باتوجه به نقش و جایگاه میزان سرانه مصرف شیر و گوشت 
س��فید در س��المتي آحاد افراد یک  جامعه و نسل آینده و 
همچنی��ن تأثیر آن در کاهش ان��واع بیماریها و هزینه هاي 
درماني ناشي از  آن که ساالنه منجر به خروج میلیونها دالر 
جهت تأمین دارو مي گردد و سیاس��تگذاري بعمل آمده  در 
برنامه توسعه اقتصادي پنج ساله پنجم، جهت افزایش سرانه 
مصرف شیر از 100 به 150  لیتر و همچنین افزایش سرانه 
مصرف گوشت مرغ از 24 به 30 کیلو، مشخص میگردد که 

 بازار بالقوه
فروش محصوالت ش��رکت در جهت ایجاد واحدهاي جدید 

گاوداري و تولید گوشت مرغ حدوداً دو  برابر خواهد شد، که 
ضمن تضمین تداوم و توسعه فعالیت، بیانگر جایگاه اجتماعي 

مهم شرکت  مي باشد. 
الزم بذکر است در حال حاضر حدود 64 درصد بازار در بخش 
ماش��ین هاي ش��یردوش و حدود   40 درصد بازار در بخش 

ماشین هاي جوجه کشي متعلق به شرکت مي باشد. 

تاریخچه
ش��رکت گس��ترش صنایع و خدمات کش��اورزی در تاریخ 
1365/11/15 به صورت ش��رکت  س��هامی خاص تاسیس 
شده و طی شماره 64134 مورخ 1365/12/12 در اداره ثبت 
ش��رکتها و  مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از 
تاریخ 1366/6/1 در کارگاهی موقت فعالیت  خود را با تولید 

انواع ماشینهای شیردوش سیار آغاز نموده است. 

برنامه هاي آینده شرکت
تولید و معرفي محصوالت جدید: 

 1-1- ش��رکت در نظ��ر دارد به منظور بهره برداري کامل از 
ظرفیت تولیدي کارخانه زنجان با  خریداري یکدستگاه ماشین 
لوله خم کن، جهت تولید انواع فریم ماشین هاي شیردوش 
ثابت اقدام  نماید، در حال حاضر شرکت بخشي از تولید این 
محصول را با استفاده از خدمات پیمانکاري به  انجام مي رساند. 

 2-1- ش��رکت در نظر دارد بموجب مذاکرات بعمل آمده با 
یکي از ش��رکاي خارجي خود در  خصوص انتقال تکنولوژي 
و ساخت ماشین حمل جوجه )در حال حاضر شرایط حمل 
جوجه  بس��یار ابتدایي و عملیات حمل جوجه با کامیون و 
کامیون��ت هاي معمولي و تلفات باال انجام مي  ش��ود( اقدام 
نماید، با تولید این محصول جدید حمل جوجه به دورترین 
نقاط به آساني و بدون تلفات  انجام خواهد شد و پیش بیني 
مي شود استقبال پرورش دهندگان طیور از این محصول در 

سنوات  آتي بسیار چشمگیر باشد. 

شیوه هاي تأمین مالي
 2-1- استفاده از تسهیالت سیستم بانکي براي تأمین سرمایه 

در گردش. 
 2-2- استفاده از سود انباشته شرکت براي تأمین بخشي از 

سرمایه در گردش. 
 3-2- افزایش سرمایه از مبلغ 30،000 میلیون ریال به مبلغ 
200،000 میلی��ون ریال از محل  تجدید ارزیابي دارائیها به 
مبل��غ 75،000 میلیون ریال و آورده نقدي و مطالبات حال 

شده  سهامداران به مبلغ 95،000 میلیون ریال. 

به ش�هادت اكثر كارشناس�ان كشاورزی و صاحبنظران كشور شركت صنایع گسترش و خدمات كشاورزي مرهمي اس�ت به درد زخم كشاورزان . به عنوان یک عضو كوچک 
مطبوعات كشور و یک كشاورززاده از بارگاه حق تعالي خواستارم كه به این شركت  و مدیردل سوخته و زحمتکشش قوتی دوچندان دهد. بواقع برای كشاورزی كه كارش در 
كاشت تخم و برداشت شخم در والیت و َدج خرمن، كارش معطل مانده و خودش ناچار در صف نانوائي و زمین ناكشت و دام رها شده اسیر، به راستی كه شركت گسترش صنایع 
و خدمات كشاورزي و مدیریتش آستین همت باالزده و حمایت از این دردمندان زمان را سرلوحه خود قرار داده و به یاریشان برای قطع كردن دست واسطه ها و دالل ها دست 

همت گرفته و توانسته خوش خدمتي كند كه به حِق حق دعاي خیر كشاورز و شهرنشین الیق ایشان است.

رحیم پرستو 
پاسخ آري به 
دواي درد داد

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری سعدیآقای محمد حسن قوسیان مقدم

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت بین المللی سعدی کیشآقای باقر میالنی شیروانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت شاهدآقای رحیم پرستو

عضو هیات مدیرهشرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهدآقای اکبر دل پیشه

عضو هیات مدیرهشرکت ذخیره شاهدآقای مهدی خلج



31 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  46 | مهرماه 1393| 

از روزیکه ماشین در كشاورزی نوین آمد و »تراكتور و كمباین« به خدمت گرفته شد، قد خمیده  كشاورز راست شد و ایران عالوه 
بر خودكفائی در تولید گندم به مقام یک كشورصادركننده گندم  رسید. متاسفانه در سالیان پیش بر اثر سوء و عدم مدیریت در 
تمام سطوح از ساختمان شیشه ای  بلوار كشاورز تهران گرفته تا مدیران اتوبوسی و آنکه مدعی بود از روستا آمده و زمام امور  اجرائی را در كف گرفته، 
بالیی بر سر این صنعت وارد شد كه هیچ راه حل منطقی چاره كار نشد و  حاصل آن شد كه شركت كمباین سازی به ماده 141 خزید و تراكتور هم یار او 
همچنان. هفته پیش  از مزرعه چاه دهم خشکرود می گذشتم كه دیدم علوفه بر زمین خشک شده و داس چیدمان بر آن  نیست! بدتر آنکه دام دارخود 
گاو شیرده اش را به قصابی می برد؟!! و... بگذریم در این گیرودار خبرهای بد و  ناامیدكننده، خبر خوشی به گوشمان رسید كه حتما مبارک است. در 
اس�تان مركزی و در ش�هر اراک  همه مدیران مسئول اركان دولتی و خصوصی جمع شدند تا با تحقق افزایش سرمایه و خروج  شركت كمباین سازی 
ایران از شمول مفاد ماده 141 اصالحیه قانون تجارت، راهکارهای خروج  شركت را از زیان دهی پس از 7 سال محقق سازند و از این درد آن را برهانند..   

بدین مژده گر جان 
فشانیم رواست

تحقق افزایش س��رمایه و خروج ش��رکت کمباین 
س��ازی ایران از ش��مول مفاد ماده 141 اصالحیه 
 قان��ون تجارت و خروج ش��رکت از زیان دهی پس 

از 7 سال
مجامع عمومی عادی بط��ور فوق العاده و عمومی 
فوق العاده شرکت کمباین س��ازی ایران در تاریخ 
  1393/06/26 در محل سالن اجتماعات استانداری 
مرکزی و در حضور آقای محمدرضا عاشوری  معاون 
برنامه ریزی و اشتغال استانداری مرکزی، مدیران 
اس��تانداری مرکزی، مدیران کل سازمان  صنعت، 
معدن و تجارت، س��ازمان جهاد دانش��گاهی، اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک  کش��اورزی 
اس��تان مرکزی و نمایندگان استان قدس ضوی و 
سهامداران شرکت به ریاست آقای  جعفرزاده رئیس 
اداره کل نذورات آستان قدس رضوی برگزار گردید.  

 -  ب��ا توجه ب��ه تصویب و تحقق افزایش س��رمایه 
ش��رکت به مبلغ 1203 میلی��ارد ریال در مجمع 
 عمومی فوق العاده، و تحقق دو مرحله ای افزایش 
سرمایه شرکت در سال 1393)مبلغ 400  میلیارد 
ریال آورده نقدی سهامداران و مبلغ 1203 میلیارد 
ریال از محل تجدید ارزیابی  دارائیهای ش��رکت( و 

مبلغ 1430 درصد، ش��رکت از ش��مول مفاد ماده 
141 اصالحیه قان��ون  تجارت خارج، و با توجه به 
مالکیت 72 درصدی س��هام شرکت توسط آستان 
قدس رضوی، کلیه  اعضای هیئت مدیره از اشخاص 
حقوقی تابعه آستان قدس رضوی انتخاب گردیدند. 

 -  اهم توفیقات شرکت که در گزارش عملکرد سه 
ساله، و س��ال 1392 هیئت مدیره شرکت توسط 
 آقای سعید توسلی مدیر عامل و نائب رئیس هیئت 
مدیره شرکت در جلسه طرح گردید شامل  خروج 
شرکت از زیان دهی در سال 1393)پس از 7 سال( 
و تحقق 55 درصدی بودجه 1000  میلیارد ریالی 
فروش سال 1393 شرکت در شش ماهه اول سال 
 1393 )  با رشد 350 درصدی  نسبت به سال 1392( 
و انعقاد قرارداد 625 دستگاه فروش کمباین برای 
سال زراعی 1393-  1394 با وزارت جهاد کشاورزی 

و بانک کشاورزی به اطالع سهامداران رسید. 
 -  رش��د شاخصهای عملکرد س��ه ساله شرکت در 
سال منتهی به 1392/12/29 شامل افزایش تولید 
 محص��ول به میزان 97 درصد، افزایش س��رانه نفر 
تولی��د و بهره وری به می��زان 102 درصد،  افزایش 
مجم��وع فروش به می��زان 208 درص��د، افزایش 

اش��تغال مس��تقیم به میزان 10 درص��د،  افزایش 
صادرات به میزان 721 درصد، افزایش فروش یدک 
به می��زان 106 درصد و اخذ  گزارش حسابرس��ی 
مقبول پس از 7 سال نیز از اهم موضوعات مطروحه 

در جلسه عنوان  گردید . 
 -  همچنی��ن اهم برنامه های ش��رکت برای س��ال 
1393 توس��ط آق��ای مهن��دس غالمرضا جمالی 
رئیس  هیئت مدیره شرکت شامل افزایش ظرفیت 
واقع��ی و حذف کامل ظرفیت بال اس��تفاده تولید 
کمبای��ن  جهت تولید س��الیانه به می��زان 1000 
دس��تگاه کمباین، طراح��ی و تولید کمباین نیمه 
سنگین با  تکنولوژی متناسب با شرایط اقلیمی و 
کش��اورزی کشور به عنوان کمباین ملی، پیگیری 
اجرای  ط��رح نوس��ازی و جایگزینی کمباین های 
فرس��وده به میزان بی��ش از 6000 دس��تگاه) در 
جهت  کاهش ریزش تلفات حین برداشت گندم و 
اجرای موضوع بند واو ماده 143 قانون پنجم برنامه 
 توسعه(، توسعه صادرات، توسعه بازار یدک، توسعه 
محصول در بخش کمباین نیمه سنگین و  سنگین 
و جابجایی کارخانه به خارج از شهر اراک به اطالع 

سهامداران رسید . 

تحقق افزایش سرمایه و خروج شرکت کمباین سازی 
ایران از شمول مفاد ماده 141 اصالحيه  قانون تجارت 

و خروج شرکت از زیان دهی پس از 7 سال

   خسرو اميرحسيني
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مهندس دالویز در قسمتی دیگر از گزارش خود بااعالم اینکه برای 
کسب اعتبار برند نفت  پاسارگاد که متاسفانه در سطح بین المللی 
بخاطر نفوذ واسطه ها کمی ناشناخته قرار گرفته بود  با مدیریت 
کار می کنیم و به شما سهامداران قول می دهم که با بازبینی تمام 
قراردادهای  گذش��ته با کمک معاونین مال��ی و اداری خود اجازه 
ضایع شدن هیچگونه حق شرکت و شما  سهامداران را نمی دهم. 

وی در بخش پایانی س��خنان خود با اعالم اینکه اگر مشکالت 
عدیده ش��رکت حل و فصل گردیده  و ش��رکت در مسیر ترقی 
ق��رار گرفته اس��ت اعالم می کنم که من ب��ه عنوان مدیرعامل 
کمترین  نقش را داشته و سهم اصلی از آن کارکنان زحمتکش 
ش��رکت در بندرعباس و اعضای هیات  مدیره می باشد که این 
جمالت باعث تش��ویق شدید وی توس��ط سهامداران حاضر در 

مجمع  گردید. 
ش��ایان ذکر است تیم ارش��د مدیریتی شرکت با شعار شفافیت، 
تکریم، سالمت در حوزه کاری و  مدیریتی افق سال آتی شرکت را 
ارتقاء جایگاه شرکت از رتبه 60 در بین صدشرکت برتر  کشور قرار 
داده است که حضور بزرگانی چون جناب بهشتیان در مقام ریاست 
هیات مدیره و  مهندس دالویز در مسند مدیرعاملی به عنوان یک 
مدیر شناخته شده کشوری و حضور  بزرگانی چون جنابان خاک 
کار با آن حسابهای شفاف و پاکش در مقام معاونت مالی و اداری و 
 مهندس امانی دوست داشتنی در معاونت سرمایه گذاری ، حسین 
یزدانی معاونت موفق  بازرگانی ش��رکت و جناب امیرحسین آریا 
معاون شایسته عملیات ش��رکت و استاد حبیب بیگی  به عنوان 
مدیر روابط عمومی و بازوی اطالع رسانی شرکت این ارتقاء جایگاه 

را بسیار  ملموس و دست یافتنی ترسیم می سازد.       

حاشیه مجمع
محس��ن دالویز با اش��اره به رشد 51 درصدی س��ود انباشته 

شرکت اظهار داشت: سود خالص  شرکت از مبلغ 1/925/979 
میلی��ون ری��ال ب��ه 2/643/763 میلیون ریال در س��ال مالی 
منتهی  به 29اس��فند 92 رسیده اس��ت که رشد 38 درصدی 

را شاهد بودیم. 
دالویز در خصوص قراردادهای بلند مدت این شرکت گفت: نفت 
پاس��ارگاد هم اکنون با عقد  قراردادهای بلند مدت با وزارت راه و 
شهر سازی و شهرداری ها توانسته است برای دفع  مشکالت معابر 

و خیابان ها به آبادانی کشور کمک نماید. 
این مقام مسئول در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در جمع 
س��هامداران گفت: به لطف خدا  و همت تمامی پرسنل توانستیم 
تولید قیر در س��ال گذش��ته 20 میلیون تن در بودجه سال 93 
 افزایش دهیم که 30 درصد این میزان در کمتر از سه ماه از سال 

مالی جاری محقق شد. 
در خاتمه مدیر عامل در خصوص افزایش سرمایه شرکت اظهار 
داش��ت: در راستای اجرای  برنامه افزایش سرمایه بررسی و آماده 
س��ازی گزارش توجیهی افزایش سرمایه در دستور کار  بوده و به 
محض آماده سازی، برای دریافت مجوز افزایش سرمایه از سازمان 

بورس اقدام  خواهد شد. 

لیست افتخارات سال 1392 
ISO/  17025 تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت آزمایش��گاه* 

IEC
Dedal  توسط شرکت  CE  اخذ گواهینامه* 

 )  )100 IMI  کسب مقام 60 بین صد شرکت برتر ایرانی* 
 *کسب تقدیر نامه 4 ستاره در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

 *کسب مقام برتر شرکت در جایزه قهرمانان صنعت نفت 
 *کسب رتبه برتر در اولین دوره جایزه ملی مدیریت 

 *مشارکت در جشنواره ملی تجلی تالشگران کیفیت کشور
 *کس��ب مقام نخس��ت در جشنواره برترین ش��رکت های ایران 

 ) Topex (
 *اخذ گواهی تایید صالحیت/پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران 

 *اخذ لوح تقدیر از وزارت راه و شهر سازی شهر شیراز 
 *اخذ پروانه استاندارد اجباری توسط کارخانه شیراز 

 *اخذ پروانه بهره برداری توسط کارخانه شیراز
 *اخذ لوح تقدیر واحد نمونه کیفی توس��ط کارخانه های تبریز و 

شیراز و اراک 
 *اخذ لوح تقدیر واحد تولیدی نمونه توسط کارخانه تبریز 

 *اخذ لوح تقدیر واحد نمونه صادرات توسط کارخانه تبریز و شیراز 
 *اخذ لوح تقدیر واحد برتر زیست محیطی توسط کارخانه شیراز 

 *اخذ تقدیر نامه سازمان استاندارد توسط کارخانه آبادان

مجمع نفت پاسارگاد تقسیم سود 4000 ریالی 
به ازای هر سهم را مصوب کرد

جوانی در میان سهامداران در تالش رتق و فتق دیدم و آنگاه كه چیدمان پنل مجمع با رای قاطع سهامداران شکل گرفت آن جوان را شناختم. مهندس محسن دالویز كارش 
به كمال و آینده از آن اوست.از انرژی هسته ای آمد با فعل خواستن و این خصیصه بچه های بی سنگر مسجد است در اندک زمان چنان كرد كه برای شركت نفت پاسارگاد می 
باید. با اینکه از قبیله مردمی است و ارتباط با رسانه كارش بود ولی در نقش مدیریت صف انشاءاهلل داشته را بدست فراترش بدهد  حضور 96 درصدی سهامداران حقوقی و حقیقی شركت نفت پاسارگاد 
در یکی از گرمترین روزهای سال آن هم در پژوهشکده نفت تهران نشان از آن داشت كه سهامداران هم فهمیده اند كه نفت پاسارگاد دیگر در مسیر ترقی قدم خواهد برداشت. در مجمع فوق كه ریاست 
آن برعهده استاد خالق بود جنابان جدیدی و هاتف در مقام نظار اول و دوم و مهندس دالویز مدیرعامل صادق و ارزشمند شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند .پس 
از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع منتهی به 1392/12/29 و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جهادگونه تیم 
ارشد مدیریتی شركت با تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت  و با تقسیم سود 4000 ریالی به كار خود پایان دادنند. همچنینی سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و 
حسابرساصلی شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. گفتنی است نفت پاسارگاد به عنوان بزرگترین تولید كننده قیر در خاورمیانه در سالهای پیش حال و روز خوبی نداشت بطوری كه در طی زمان 
2 ساله 8 مدیرعامل به خود دید كه هیچکدام نتوانستند چاره درد این شركت باشند چرا كه رانت خواران وشركتهای زیرپله ای با اعمال نفوذ توانسته بودند عملکرد خود را باالتر از شركت نشان داده و 
نفت پاسارگاد را به حاشیه ببرند. براستی كه مهندس دالویز كه در رزومه خود معاونت در اكثر شركتهای شستا، صندوق بازنشستگی ، ایران خودرو و .... و سخنگویی سازمان انرژی اتمی را دارد دوای درد 
نفت پاسارگاد بود. مدیرعاملی كه در اولین جمله خود در مجمع با اعالم اینکه من امانت دار شما سهامداران گرانقدر هستم و اجازه این را نمی دهم كه دیگر با رانت و فساد بخواهند شركت و سرمایه شما را 
با مشکل مواجه سازند نشان داد كه خوب درد را و راه درمانش را می شناسد. وی با بیان اینکه شناسایی 20 مشتری صادراتی عمده و رشد 26 درصدی فروش در داخل و رشد 38 درصدی در امر صادرات 
در 3ماه اول سال 93 قدم های جدی خود را با رویکرد سالمت اداری و صداقت در كار مدیریتی برداشته ایم. اضافه كرد با درج كد رهگیری بر روی بشکه های خود امکان تقلب و استفاده از برند شركت 
برای متقلبین را از بین برده ایم مدیرعامل شركت در فرازی دیگر از گزارش خود تاكید كرد از ابتدای آغاز به كار خود به عنوان مدیرعامل با تاسیس دفاتری در دبی و سنگاپور از دیگاه غلط اتکا به بنگاه 

های داخلی به سوی بازار بین المللی نقشه راه جدیدی ترسیم كرده ایم كه با تکیه به توانمندی های شركت مرزهای جدیدی را برای شركت ترسیم كنیم

    خسرو اميرحسينی



33 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  46 | مهرماه 1393| 

پیام هیات مدیره
سپاس حی سبحان را که فیض ادای خدمت و ایفای آنچه که 
با بضاعت اندک در تعهد داشتیم، را نصیبمان ساخت و توفیق 
حفظ و حراست از بار امانت و مسئولیتی که برذمه داشتیم 
را عنایت فرمود. از پیش��گاه خداوند متعال توانی دوچندان 
و توفیقی مضاعف برای حرکت در مس��یر تعالی در سالهای 
پیش رو را مس��ئلت داریم. در س��الیان گذشته با پیروی از 
اندیشه های رهبر فرزانه انقالب با همت و کار مضاعف زمینه 
های تبلور جهاد اقتصادی را فراهم نمودیم و با نصب العین 
قراردادن دغدغه های معظم له حماس��ه س��ازی اقتصادی 
سیاس��ی را در عرصه جه��اد و جنگ تحمیلی اقتصادی که 
بدخواهان ایران اس��المی آتش آن را افروخته اند، در پیش 
گرفته ایم. همانگونه که سهامداران محترم برآن واقفند. در 
سال 92 دشمنان تمام نیروی اهریمنی خویش را بکار گرفته 
اند تا در عرصه های گوناگون ملت قهرمانان ایران اسالمی را 
به عقب نشینی از ارزش ها وادارند و اوج این کینه ورزی ها 
در عرصهی اقتصاد تجلی یافت. در این میان گروه س��رمایه 
گذاری البرز عزم خوی��ش را برای عبور از غبار تحریم های 
ش��دید اقتصادی جزم نمود. اثرات تحریم های خصمانه بر 
اقتصاد کشور، کاهش رشد اقتصادی افزایش قیمت کاالها و 
خدمات کاهش حجم مراودات پولی و بانکی، افزایش حجم 
چکهای برگشتی، مشکالت تامین مواد اولیه به دلیل کمبود 
ارز و عدم امکان گش��ایش اعتب��ارات بانکی، در کنار یکی از 
بارزترین مشخصه های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید 
و ات��کای مضاعف آن بر دانش و فناوری روز، تصمیم گیری 
و سیاس��ت گذاری در این عرص��ه را به مراتب پیچیده تر از 
پیش نموده است. با این وجود هیات مدیره شرکت در سایه 
الط��اف الهی و حمایت س��هامداران گرامی و با اتخاذ تدابیر 
نوآورانه توانست مجموعه شرکتهای گروه را تا حد امکان با 
وضعیت موجود هماهنگ ساخته ، نقاط ضعف شرکت ها را 
شناس��ایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت و نقاط قوت را 
حفظ نماید. در س��ال مالی 1392 نیز با توجه به استراتژی 
های بلندمدت شرکت بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری 
ها، حرکت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، تسریع 

در انجام پروژه های توس��عه ای، حرک��ت در جهت اصالح 
خطوط تولیدی مطابق استانداردهای داخلی و بین المللی، 
هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت 
و به دنبال آن س��ود خالص تلفیقی در سال 1392 رشدی 
119 درصدی و حاش��یه سود خالص شرکت های گروه نیز 
ب��ا تاکید بر محص��والت پربازده و بازار گرا، رش��دی معادل 
46 درص��د را تجربه نمود. در پایان امیدواریم تالش تمامی 
کارگران، کارشناسان و مدیران مجموعه گروه سرمایه گذاری 
البرز موجبات اطمینان قلبی سهامداران عزیز را تداوم حرکت 

مجموعه در مسیر تعالی و پیشرفت را فراهم سازد.

تاریخچه
گروه شامل شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( به عنوان 
ش��رکت اصلی و شرکت های فرعی آن است. شرکت گروه سرمایه 
گذاری البرز )س��هامی عام( ابتدا در سوم دیماه 1345 با نام شرکت 
یکدل طی شماره 11168 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 
تهران ثبت شده و سپس براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ بیست و هفتم آبان ماه 1350 نوع آن از سهامی عام به سهامی 
خاص تبدیل و نام آن به ش��رکت سهامی خاص یکدل اصالح شده 
است. متعاقبا طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22 
مرداد ماه 1353 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و نام فعلی 

آن شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( می باشد.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 600 میلیون ریال)شامل تعداد 
600/000 س��هم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال (بوده که 
طی چند مرحله به مبلغ 1/680/100 میلیون ریال )شامل تعداد 
1/680/1 میلیون س��هم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال( 
براس��اس مصوبه مجمع فوق العاده افزایش س��رمایه سال 1392 
افزایش یافته اس��ت. آخرین تغییر در سرمایه ثبت شده شرکت، 
مبلغ 1/680/1 میلیارد ریال بوده که به موجب صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1392/10/17 س��رمایه شرکت از مبلغ 
1/380/1 میلیارد ریال به مبلغ 1/680/1 میلیارد ر یال معادل 22 
درصد از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران انجام 

پذیرفته و ثبت آن در تاریخ 6 اردیبهشت 1393 انجام پذیرفت. 

مجمع عمومی عادی س�الیانه سرمایه گذاری البرز)س�هامی عام( منتهی به 1392/12/29 تشکیل گردید.  ریاست مجمع با آقای دكتر 
حمیدرضا جمشیدی بود كه جنابان محمدعلی میرزاكوچک شیرازی و سید یاسر ابوترابی به عنوان ناظرین اول و دوم و آقای علیرضا 
خس�روانی در مقام دبیر مجمع ایش�ان را در اداره جلس�ه یاری می رساندند  در ادامه و با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط دكتر محمد رضوانی فر 
مدیرعامل فرهیخته و توانمند ش�ركت و پس از اس�تماع  گزارش حس�ابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از زحمات جهادگونه تیم ارشد 
مدیریتی شركت با اكثریت آراء ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت با تقسیم سود 800 ریال به ازای هر سهم به كار 
خود پایان دادند.  همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی برای سال مالی آتی شركت انتخاب گردیدند. 
سخنان پرمغز رئیس مجمع و عملکرد عالي و حسابهاي شفاف مالی و مدیریت درخشان و كاربلد كه سالي پر بركت را برای شركت پشت سر گذارده و طنین 

صلوات پي در پي سهام داران در پاداش این عملکرد فحوای كلی این مجمع بود كه سهامداران را با لبی خندان راهی می ساخت.

سرمایه گذاری البرز 
با درایت مدیرعامل 

خود سهامداران را به 
سود 800 ریال رساند

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهالبرزدارو )سهامی عام( مهندس غالمرضا شافعی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت دارویی برکت)سهامی خاص(آقای عبدالمجید چراغعلی

عضو  هیات مدیرهسرمایه گذاری اعتالء البرز )سهامی خاص(آقای مصطفی شهریاری

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام(دکتر محمد مهدی مفتح

مدیرعامل و عضو هیات  مدیرهگروه دارویی سبحان )سهامی عام(دکتر محمد رضوانی فر

   صدیقه سرخوش لر
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و  راه  و  دارای��ی  و  اقتص��ادی  ام��ور  وزرای  باحض��ور 
شهرس��ازی،رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
 ایران، اعضای مجمع ،نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی 
و صنعت،مع��دن و تجارت ،مدیرعام��ل و  اعضای هیات 
مدیره و جمع��ی از مدیران بانک مس��کن صورت های 
مال��ی منته��ی به 29 اس��فند 1392  بانک مس��کن به 

تصویب رسید . 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مس��کن،مجمع عمومی 
عادی س��الیانه بانک مس��کن که درمح��ل وزارت  امور 
اقتصادی و دارایی برگزار شد ؛صورت های مالی منتهی 
به 29 اس��فند 1392 بانک مسکن بدون  بند حسابرسی 

به تصویب اعضای مجمع رسید . 

وزیر امور اقتصادی و دارایی : 
بانک مس�کن بانک خوب و منضبطی در سیستم 

بانکی است
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرس��ندی 
از اینکه گزارش های حسابرس��ی با صراحت و  شفافیت 
ارایه می ش��ود گفت:سازمان حسابرسی نقش مهمی در 
ش��فاف س��ازی گزارش های مالی و فعالیت  سازمان ها 

دارد . 
وی بانک مس��کن را بانکی خوب و منضبط در سیستم 
بانک��ی عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح مس��کن  مهر 
بانک مس��کن با چالش هایی روبرو شده است که با رفع 
ای��ن چالش ها و درایت مدی��ران آن به جایگاه  اصلی و 

تخصصی خود برمی گردد . 
وی افزود: بانک مسکن این برنامه راهبردی را به صورت 
مطلوب دنبال کرده است تا از تمام توان و  ظرفیت برای 
تقویت تولید کشور به خصوص در بخش مسکن استفاده 
کند از این رو تش��کر خود و وزیر  راه و شهرس��ازی را از 

هیات مدیره و کارکنان بانک مسکن اعالم می کنیم . 

رییس کل بانک مرکزی : 
بانک مس�کن به عنوان الگو در سیستم بانکی در 

پیاده سازی حاکمیت شرکتی است
ول��ی اله س��یف رییس کل بانک مرک��زی نیز به عنوان 
س��خنران بعدی مجمع عمومی سالیانه بانک مسکن،  از 
بانک مس��کن به عنوان الگو در سیستم بانکی در پیاده 

سازی سیستم حاکمیت شرکتی نام برد . 
وی گفت: مدیران بانک مسکن با درایت کامل توانستند 
ای��ن سیس��تم را به منظ��ور ایج��اد س��المت اداری و 
 استانداردس��ازی در فعالیتها به خوب��ی به اجرا درآورند 
و از این نظر س��ایر بانک ها می توانند از بانک  مس��کن 

الگوبرداری کنند . 
س��یف در ادامه با اشاره به روند فعالیتهای بانک مسکن 
ابراز امیدواری کرد: این مسیر مثبت برای  اصالح شرایط 

بانک مسکن استمرار پیدا کند . 
وی وجود رقابت نادرس��ت در سیس��تم بانکی را باعث 
کاهش حاشیه سود بانک ها عنوان کرد و اظهار  داشت: 
ب��ا تدابیر در نظر گرفته ش��ده این رقابت ناس��الم برای 
افزایش نرخ س��ود س��پرده ها که باع��ث افزایش  قیمت 

تمام شده پول می شد از بین رفت . 

وزیر راه و شهرسازی :  
فعالیت های بانک مسکن قابل تقدیر است

همچنین در این نشست آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
طی س��خنانی ب��ا تقدی��ر از بانک مس��کن در  برگزاری 
مجم��ع گفت:فعالی��ت بانک مس��کن در کن��ار عمل به 
تعه��دات دولت به خصوص در بخش مس��کن  مهر قابل 

تقدیر است . 
وی اب��راز امیدواری کرد با تایی��د بیانیه ماموریت، بانک 
مس��کن بتواند به ماموریت اساسی خود طبق  اساسنامه 
که فعالیت تخصصی در بخش مس��کن اس��ت بپردازد و 
از این طریق به مردم و کارکنان بانک  مس��کن بازگشت 
بانک به عملیات قانونی خود را به صورت ش��فاف اعالم 

می کنیم . 

دکتر بت شکن :  
منابع بانک مس�کن در سال گذش�ته 20 درصد 

رشد داشته است
در ادامه این مجمع محمد هاش��م بت شکن، مدیرعامل 
بانک مس��کن نیز طی س��خنانی به ارایه عملکرد  بانک 
مسکن طی سال 1392 در بخش های مختلف پرداخت . 

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن در حال حاضر دارای 
1241 ش��عبه و 19 باجه در سراس��ر کش��ور می  باشد 
گفت: س��هم بانک از سپرده های بانکی کشور 7درصد و 

به لحاظ تسهیالت در رتبه نخست می باشد . 
مدیرعامل بانک مس��کن با اش��اره به فعالیت های بانک 
مس��کن در بخش بانکداری الکترونی��ک گفت:  درحال 
حاض��ر 10 میلی��ون مش��تری از خدم��ات الکترونیک 
بانک مس��کن اس��تفاده می کنند و تعداد حساب  های 
الکترونیک بانک مس��کن بالغ ب��ر 14میلیون فقره می 
باشد. ضمن اینکه بانک مس��کن تعداد6میلیون  و 670 

هزار کارت تسهیالت برای مشتریان صادر کرده است . 
وی نقش اجتماعی بانک مسکن را در حوزه مسکن مهر 
برشمرد که در این خصوص به دولت در  اجرای سیاست 

ه��ای حاکمیتی دربخش مس��کن کمک می کند. بانک 
مس��کن تا پایان سال92 بالغ بر 477  هزار میلیارد ریال 
قرارداد تسهیالت با متقاضیان منعقد کرده است . تعداد 
1045000واحد مس��کن مهر  ب��ه مبلغ نزدیک به 200 
هزار میلیارد ریال در قالب عقد فروش اقساطی تقسیط 
شده است . تسهیالت  پرداختی در سال گذشته بالغ بر 

52 هزار میلیارد ریال بوده است .  
بت شکن در ادامه درخصوص شفافیت و انضباط مالی در 
انجام فعالیت ها س��خنانی بیان کرد و افشای  تسهیالت 
کالن غیرجاری ، شفاف سازی مطالبات غیرجاری بانک، 
شفاف س��ازی سرمایه گذاری خارجی  از موارد شفافیت 
مالی عنوان کرد و اصالح فعالیت های بین الملل بانک، 
تدوین سیاس��ت های اعتباری  بانک متناسب با منابع و 
امکانات، اصالح حدود اختیارات ارکان اعتباری متناسب 
با ظرفیت ها، تدوین  مدل اعتبار سنجی کامل مشتری، 
تقوی��ت نظارت ب��ر مصرف تس��هیالت، تقوی��ت حوزه 
حسابرسی،پیاده  سازی و تقویت نظام حاکمیت شرکتی 

را از تدابیر پیشگیرانه در شفافیت مالی برشمرد . 
وی در ادام��ه ب��ه بیان توفیقات و دس��تاورد های بانک 
در س��ال 92 پرداخت وعنوان کرد: تعیین تکلیف  اضافه 
برداش��ت های بانک،افزایش س��قف تس��هیالت خرید 
و تعمی��ر مس��کن، بازنگ��ری و تغییر س��ند  راهبردی و 
استراتژیک بانک با توجه به اقتصاد مقاومتی و سیاست 
های کالن دولت تدبیر و امید و س��ند  راهبردی وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و راه و شهرس��ازی، رش��د 
20درص��دی مناب��ع، پرداخت بالغ ب��ر   285 هزار فقره 
تس��هیالت ،فروش اقس��اطی 371 هزار واحد تسهیالت 
مس��کن مهر، اصالح س��اختار  ش��رکت های تابعه، اخذ 
نشان اس��تاندارد بین المللی ارزش برند از اتحادیه اروپا 
، ارتقای خدمات  بانکداری الکترونیک و امکان پرداخت 
تس��هیالت از محل حس��اب صندوق و حساب ممتاز از 

جمله این  دستاوردها است . 
وی همچنین پیشنهاد هایی درخصوص ارتقای جایگاه 
بانک در مجمع ارایه کرد که از مهم ترین آنها می  توان 
به تصویب بیانیه ماموریت و چهارچوب برنامه بازسازی 
ساختار بانک، افزایش سرمایه بانک تا   100 هزار میلیارد 
ریال ،ایفای تعهدات باقیمانده مسکن مهر،یکسان سازی 
و اصالح نرخ س��ود عقود  مبادله ای و مدت قراردادهای 
اعتب��اری اولیه طرح مس��کن مهر ،تمرک��ز وجوه مالی 
وزرات راه و  شهرسازی در بانک مسکن،تسویه مطالبات 
بانک مسکن از دولت،افزایش فوق العاده جذب کارکنان 
 بانک،تعیی��ن تکلیف س��رمایه گذاری ه��ای خارجی و 

اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد . 

باحضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و ریيس کل بانک مرکزی
صورت های مالی منتهی به پایان سال 1392 بانک مسکن تصویب شد
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گروه توسعه معادن روی ایران در یک نگاه
معرفی شرکت

شرکت توسعه معادن روي ایران )سهامي عام( براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 
کشور و به منظور اجراي پروژه هاي توسعه صنعت روي تأسیس گردید. در دي ماه 1376 
با تشکیل کمیته راهبري توسط وزارت معادن و فلزات وقت عمالً تالش و فعالیت جهت 
تشکیل شرکتي به صورت سهامي عام به منظور ایجاد ظرفیت هاي جدید تولید روي به 
میزان یکصد هزار تن در سال آغاز گردید و با جلب مشارکت 27 نهاد ملي و منطقه اي به 
عنوان هیأت مؤسس و با اخذ تأییدیه از اداره ثبت زنجان در تاریخ 1376/11/21 نسبت به 
عرضه سهام به عموم مردم ایران اقدام شد .اولین مجمع عمومي مؤسسین شرکت در تاریخ 
1377/2/10 برگزار و با تصویب اساسنامه، انتخاب هیأت مدیره، بازرس قانوني و ثبت شرکت 

در تاریخ 1377/2/19 تحت شماره 2972 در اداره ثبت زنجان، شرکت توسعه معادن روي ایران )سهامي عام( 
به عنوان یک شرکت خصوصي عمالً فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ 1379/8/2در سازمان بورس 

اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت و سهام آن در تاریخ 1380/1/20 بر روي تابلوي بورس معامله شد.
موضوع فعالیت

طبق ماده 3 اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: ایجاد و احداث کارخانه هاي استحصال فلز 
روي از معادن روي کشور .

سرمایه گذاري و مشارکت در کارخانه هاي تولید روي .
اکتشاف، استخراج، بهره برداري، تولید و تغلیظ مواد معدني.

واردات ماشین آالت، تجهیزات، مواد مصرفي، لوازم یدکي مورد نیاز از خارج کشور و یا تأمین 
از داخل کشور. مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهاي جدید، 
خرید یا تعهد سهام شرکتهاي موجود در زمینه هاي تولیدي، صنعتي، طراحي مهندسي، 
مطالعاتي و تحقیقاتي، خدماتي و هرگونه امري که به نحوي از انحاء با فعالیت هاي فوق 
مرتبط باشد. ارائه خدمات فني، مشاوره اي، صنعتي، فروش و توزیع محصوالت تولیدي داخل 
و خارج از کشور. مبادرت به انجام کلیه امور و عملیات صنعتي، معامالت مالي ، اخذ تسهیالت 
اعتباري و وام از بانک ها، صادرات و واردات کاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ نمایندگي از سایر 
ش��رکتهاي داخلي و خارجي و اعطاء نمایندگي، اقدام به عملیات بازرگاني موضوع قانون 
تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوري اسالمي ایران که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
براي تحقق اهداف شرکت الزم یا مفید به نظر برسد و جهت تأمین اهداف و موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

پیام مدیرعامل گروه توسعه 
به مناسبت 29 مهر روز ملی صادرات

مجموعه شرکتهای توسعه معادن روی ایران با تالش  و کوشش و تکیه بر آرمان های کیفیت، قیمت، سرعت، 
خدمات، انعطاف پذیری و کسب بازارهای جدید داخلی و خارجی، برای تحقق اقتصاد و فرهنگ با  عزم ملی و   

مدیریت جهادی، روز ملی صادرات را گرامی میدارد.
مهدی کوهی
مدیرعامل گروه توسعه

شرکت توسعه معادن روی ایران:
شرکت هلدینگ معدنی – سرمایه گذار در اکتشاف و استخراج 
مع��ادن، فرآوری مواد معدنی ، مهندس��ی  و تحقیقات علمی و 

صنعتی
شرکت کالسیمین:

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ مواد معدنی، 
ایج��اد کارخانه های تبدیلی مواد معدنی ، تولید ش��مش روی، 
شمش نیکل و کنسانتره روی و کنسانتره سرب، تحقیق و توسعه 

و انجام کلیه عملیات بازرگانی
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران:

تولید کننده شمش روی
شرکت ملی سرب و روی ایران:

تولید کننده شمش سرب و شمش روی 
شرکت تولید روی بندرعباس:

واقع در منطقه ویژه اقتصادی: تولید کننده ش��مش روی، دارای 
واحد بازیافت کیک لیج به روش کربنات سدیم

شرکت ذوب روی بافق:
تولید کننده شمش روی از ماده معدنی سولفوره و اکسیده و تولید 

اسید سولفوریک
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی:

فعالی��ت های بازرگانی اعم از ص��ادرات و فروش محصوالت 
تولید گروه ش��رکت های توس��عه معادن روی ایران از قبیل 
شمش روی، شمش سرب، کنسانتره سرب و روی در داخل 
و خارج از کش��ور و همچنین واردات مواد و تجهیزات مورد 

نیاز گروه

شرکت صنعت روی زنگان :
تولید انواع محصوالت اعم از کنس��انتره روی پخته و خام، آهن 
میکرونیزه مورد مصرف صنعت نف��ت، انواع محصوالت جانبی 

همچنین بنتونیت و منگنز و پودر روی
شرکت معدنکاران انگوران:

 اکتشاف ، استخراج، بهره برداری معدنی، تهیه طرح های اکتشافی، 
ارائه خدمات فنی مهندس��ی در زمینه معدنکاران، ایجاد و توسعه 
آزمایشگاه های مربوط به مواد معدنی ، تاسیس کارخانجات مربوط 

به خردایش ، کانه آرائی مواد معدنی در نقاط مختلف کشور 
شرکت ذوب و احیای روی قشم:

واقع در منطقه آزاد قش��م، تولید کننده ش��مش روی و اس��ید 
سولفوریک

شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی:
اکتش��اف، بهره ب��رداری ، تدوین فنآوری و مش��اوره در احداث 
واحده��ای تولید کنن��ده فلزات غیرآهنی و اج��رای پروژه های 

تحقیقاتی و فنی
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران :

همکاری برای تقویت شرکتهای بورسی تابعه گروه و زمینه سازی 
جهت ورود سایر شرکتهای گروه به بورس و فرابورس، گسترش 
فعالیتها با ارائه خدمات جدید و مشارکت با سایر مجموعه ها در 
تاسیس و اداره موسسات اقتصادی در حوزه بازار پول و سرمایه، 
افزایش سهم بازار و ورود به سایر پرتفوی های بازار پول و سرمایه با 

توجه به شرایط محیطی و براساس راهبردهای تعیین شده
شرکت تولید روی ایران:

هدف از تاسیس این شرکت احداث کارخانه ای با ظرفیت یکصد 

هزار تن تولید شمش روی می باشد.
شرکت اسیدسازان زنجان:

تولید کننده اسیدسولفوریک
شرکت فرآورده های شیمیایی روئین کاران الوند:

تولید و تامین اسید سولفوریک مورد نیاز گروه
شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان:

تولید آند و کاتد به روش هیدرومتالورژی   
شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران:

انجام مطالعات زمین ش��ناس و اکتشاف مواد معدنی، استخراج 
و بهره ب��رداری از معادن، انجام مطالعات ف��رآوری مواد معدنی 
و متال��وژی، طراحی و اجرا و توس��عه کارخانه های فرآوری مواد 
معدنی، خدمات مشاوره زمین شناسی و فنی و معدنی، سرمایه 
گذاری و مشارکت در معادن داخل و خارج کشور، انجام مشارکت 
تجاری و یا خدمات بازرگانی مرتبط با دیگر شرکتهای داخلی و 

خارجی
شرکت آلفا ماشین پویا:

طراحی، ساخت و اجرای پروژه های صنعتی، ماشین االت کانه آرائی 
و صنعتی از قبیل فیلترپرس ها و راکتورهای فرایندی سیستم های 

فرآوری، خردایش و جدایش و سیستم های انتقال مواد
شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود:

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ذغال سنگ کشور و 
تولید ذغال سنگ کک شو
شرکت جام امیدالبرز:

حفاری اکتشافی در معادن مختلف برای تعیین ذخیره معادن و 
ساخت دستگاه و ابزار حفاری نمونه گیری
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مرور کل�ي بر وضعیت و تحوالت صنعت در س�ال 
مالي 92: 

محصوالت اصلي شرکت )لوله و اتصاالت و شیرآالت چدن 
نشکن( 

همانطور که س��هامداران مستحضر هستند مشتري عمده 
محصوالت اصلي شرکت، شرکتهاي  دولتي آب و فاضالب و 

شرکتهاي آب منطقه اي وابسته به وزارت نیرو مي باشند. 
با توجه به رکود ش��دید دو – س��ه سال گذشته ئ تداوم و 
تش��دید آن در سال 92 که با انتخابات  ریاست جمهوری و 
تغییر دولت همزمان گردید)که این موضوع خود به تنهایی 
برای س��ال  وق��وع عامل رکود و توقف پ��روژه های عمرانی 
می گردد.(و همچنین به دلیل بدهی س��نگین  وزارت نیرو 
ب��ه تامین کنندگان، پیمانکارانو ... عمال پروژه های عمرانی 
آبرس��انی در کشور  و تقریبا متوقف گردید بطوریکه فروش 
داخلی شرکت با کاهش چشمگیری مواجه شد که در  طول 
25 س��ال گذشته بی سابقه بوده اس��ت. لذا برای اولین بار 
فروش صادراتی از فروش  داخلی پیش��ی گرفت ولی بدلیل 
کاهش نرخ ارز در کنار تورم سنگین ارزش افزوده صادرات 
 نیز به ش��دت کاهش یافت و قدرت رقابت کاالی صادراتی 
ش��رکت بدلیل اجبار در افزایش  قیمت ه��ا، قدرت رقابت 
کمتری با کاالهای مشابه )عمدتا چینی و هندی( پیدا نمود 
که خود  عاملی جهت عدم افزایش بیش��تر فروش خارجی 

می باشد. 
در همین رابطه با توجه به تغییر سیاس��تهای وزارت نیرو 
مبنی بر اجرای پروژه های  BOT    )خرید تضمینی آب( در 
س��ال 1392 برای اولین بار موفق به عقد قراردادی جهت 
انتقال آب  به شهر بوکان )استان آذربایجان غربی( به روش 
 BOT  و ب��ا ارزش 1000 میلیارد ریال  گردیدیم که امید 
داریم در نیمه اول س��ال 93 و با اخذ وام منظور ش��ده از 

صندوق توسعه ملی  کار اجرائی پروژه فوق آغاز گردد. 
بدیهی اس��ت با تجربه بدس��ت آمده در این قرارداد امکان 
عقد قراردادهای بیش��تر و بزرگتر به  روش فوق وجود دارد 
که امید داریم راه نجات آینده ش��رکت و همچنین صنعت 

آب کشور  باشد. 

مرور کلی بر جایگاه ش�رکت در صنعت و وضعیت 
رقابتی آن در سال مالی 92 

در صنعت لوله چدن نشکن شرکت فاقد رقیب داخلی بوده 

و با راه اندازی ش��رکت هامون  نایزه )که یکی از سهامداران 
آن لوله و ماشین س��ازی می باشد( ظرفیت تولید داخلی 
افزایش  یافته و کلیه عملیات بازاریابی و فروش دو شرکت با 

هماهنگی کامل انجام می گردد. 
الزم به ذکر اس��ت توان تولید داخلی کش��ور 210.000 تن 
)معادل 1800 کیلومتر لوله( در  سال بوده که پاسخگوی نیاز 
داخلی نیست و در صورت راه اندازی طرح های عمرانی،  کشور 
با کمبود این نوع محصوالت روبرو خواهد بود. )نیاز داخلی بر 

اساس برنامه چهارم  توسعه 4200 کیلومتر می باشد( 

استراتژی شرکت
اس��تراتژی ش��رکت که به ط��ور اصولی و بر اس��اس مدل 
 SPACE  تدوین و شناسایی موقعیت  آن به عنوان رقابتی 
تعیین ش��ده اس��ت دارای گزینه های استراتژیک به شرح 

ذیل می باشد: 
 1-  تولید قطعات ریخته گ��ری )مورد نیاز صنایع مختلف 
ب��ا بهره گیری از خط جورج  فیش��ر( برای فروش داخلی و 

نیز صادراتی
 2-  تعدیل نیروی انس��انی به فراخور دامنه فعالیت )چابک 

سازی( 
 3-  کاهش قیمت تمام شده با تاکید بر مهندسی ارزش در 
بحث طراحی محصول و فرآیند   )ش��امل مواد اولیه و روش 

های تولید( و نیز کنترل مصرف مواد 
 4-  رسوخ در بازار داخلی به ویژه در رابطه با لوله های سایز 
بزرگ )با ایجاد ارزش  متمایز، پیگیری مذاکرات و تالش در 

جهت جا انداختن محصول( 
 5-  توسعه صادرات البته با کاهش قیمت تمام شده  

 6-  فروش زمین کارخانه تپه سفید
 Finance  7-  پیگی��ری پروژه های بخش آب ب��ه صورت 

. BOT

تاریخچه
ش��رکت لوله و ماش��ین س��ازي ایران بموجب پروانه هاي 
تاسیس ش��ماره 62/1099 و   63/1100 و 64/1101 مورخ 
1338/6/4 و با س��رمایه 110 میلیون ریال بصورت  شرکت 
سهامي خاص تشکیل و طي شماره 8926 مورخ 1342/9/4 
در اداره ثبت شرکتها  و مالکیت صنعتي ایران به ثبت رسیده 
است.  در سال 1354 شرکت از سهامي خاص به سهامي عام 
تبدیل گردیده و در تاریخ   1372/12/3 در س��ازمان بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته ش��ده است. فعالیت شرکت در 
 حال حاضر در دو کارخانه واقع در جاده ساوه – چهاردانگه و 

شهرک صنعتي شمس اباد قم  ادامه دارد. 

برنامه های آینده شرکت
 1- ورود ب��ه پروژ های فاینان��س وزارت نیرو جهت اجرای 

کامل خطوط لوله
 2- باال بردن سهم صادرات محصوالت با توجه به افزایش نرخ 
ارز و با صرفه تر شدن  صادرات و باال رفتن قدرت رقابت شرکت

 3- با توجه به فروش بخش��ی از زمین کارخانه ش��ماره 1 
)چهاردانگه( عملیات اجرایی نقل و  انتقال کارخانه فوق به 

شمس آباد به شرح ذیل آغاز می گردد: 
 -  تهیه نقشه های اجرایی سالنهای کارخانه توسط شرکت

 -  تهیه نقشه های اجرایی چیدمان ماشین آالت
 -  شروع به خرید برخی تجهیزاتی که امکان جابجایی ندارد 

و می بایست خریداری  کردند. 
 -  ش��روع عملیات س��اختمانی س��اخت حدود 2000 متر 

سالنهای تولیدی و خدماتی

سرمایه شرکت
س��رمایه شرکت در بدو تاس��یس مبلغ 110 میلیون ریال 
)ش��امل 110/000 س��هم به ارزش هر  سهم 1/000ریال( 
بوده که طي چند مرحله به مبلغ 500/000 میلیون ریال 
)ش��امل   500/000/000 س��هم ، به ارزش اسمي هر سهم 
1/000 ریال ( در پایان س��ال مالي   1392/12/30 افزایش 

یافته است. 

مهندس مقصودی  با لوله و ماشین سازی به مجمع ساالنه نشست

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت لوله و ماشین سازی ایران ) سهامی عام ( منتهی  به 1392/12/29 درمحل مركز مطالعات و بهره وری كتب علوم انسانی با حضور 
بیش از   76 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده بورس و اوراق بهادار  تهران، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد.  ریاست مجمع 
با آقای قرینی بود كه جنابان كباری و شفیعی به عنوان ناظرین اول و مهندس  مقصودی مدیرعامل فرهیخته شركت در مقام دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یارمی 
 رساندند.  مجمع پس از قرائت گزارش هیات مدیره توسط مهندس مقصودی، مدیر عامل توانمند شركت و پس از استماع  گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. 
 1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1392.12.29     2- تقسیم 40 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم    3- انتخاب موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 

به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه  حسابرسی رهبین به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل

باز هم
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پیام هیأت مدیره
مرور کلي بر وضعیت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش و سال 
جاري محصوالت برنامه ریزي شده شرکت درسال مورد گزارش نیز 
همانند سال گذشته به  موازات تردید درتحقق تقاضا، چند ناحیه با 

چالش جدي مواجه بود. 
 - تداوم محدودیتها در تأمین نیازهای وارداتي و بلکه س��ختر شدن 

شرایط
  - ضرورت خریدهاي نقدي معادل یکصد و سي و پنج درصدي اقالم 
وارداتي، مشکالت  انتقال پول به خارج از کشور و ریسک حواله هاي 
پول��ي و هزینه اضافي در حواله پول از  طریق صرافي ها و نداش��تن 

حساب در بانک کنلن چین توسط تامین کنندگان. 
 - کاهش حجم مناقصات وزارت نیرو بدلیل منابع و عدم آغاز پروژه 

های جدید در این  وزارتخانه. 
 - مشکل دریافت مطالبات از مشتریان، درکنار ضرورت انجام تعهدات 

پرداختي به سیستم  هاي بانکي و دولتي. 

استراتژي هاي شرکت
استراتژي شرکت بر اساس موارد زیر دنبال مي گردد. 

 - افزایش مس��تمر بهره وري، توسعه منابع کیفی انساني، تمرکز به 
آموزش مؤثر و تامین  نیاز بازار با امکانات موجود.  

 - توسعه بازار، انواع کلیدهاي خالء براي پوشش بازارMV   و توسعه 
آن به بازارهاي برون  مرزي.  

 - نهائي کردن قرارداد دانش فني و آغاز اجراء پروژه  GIS  که بدلیل 
شرایط تحریم متاسفانه  مذاکرات طوالني و تغییرات نرخ ارز، موجب 
افزایش میزان سرمایه گذاري و به تبع به  افزایش سرمایه و تسهیالت 
بانکي گردیده است، البته علیرغم شرایط تحریم، دو شرکت  معتبر از 
آس��یا همچنان عالقمند به عقد قرارداد بوده و احتماال در سال 93 

توافق بانکي با یکي  از آنها نهائي گردد. 
 - توس��عه سکسیونرهاي  HV  در زمینه محصوالت موجود و بهبود 

کیفی آن با قیمت تمام شده  رقابتي
 - توسعه و ارتقاء مشخصات فني کلیدهاي  HV  در حال تولید ) راه 
اندازي خط تولید کلید  KV  63 با قدرت قطع  KA 40 (که در سال 
1392 تولید داخلی گردیده و قرارداد فروش آن  به تعداد قابل قبولي 
با برق هاي منطقه اي معتبر منعقد و حدود 18 درصد تعداد قرارداد 

 زودتر از موعد مقرر تحویل گردید. 
 - نوسازي مستمر تجهیزات و ماشین آالت تولید و جایگزیني آنها. 

توجه به آس��یب ها و تهدیدهاي احتمالي ناش��ي از تحریم و انجام 
اقدامات براي استمرار خطوط  تولید با دور زدن تحریمها و یافتن راه 

حل ها و منابع جایگزین. 

تکمیل رنج محصول کلید خالءاز نظر قابلیت اس��تفاده در تابلوهاي 
کمپکت که پس از طراحي  و انجام نسبت هاي الزم تعدادي در سال 

1392 تحویل صنعت برق گردید. 

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي
 - تالش در تولید نیاز بازار و افزایش کیفیت براي همسویي با شعار 

سال و تامین اهداف آن.  
  . EPS  پوشش برنامه بودجه تولید ، فروش و تامین - 

 - عرضه کلیدهاي خالء با تنوع بیشتر در پوشش مشخصات فنی مورد 
نیاز بازار، بلحاظ  سطح ولتاژ و قدرت قطع. 

 - ارتقاء بهره وري پرسنلي واجراي برنامه هاي آموزشي و کنترل تعداد 

پرسنل شاغل.  
 - برنامه ریزي در تأمین نیازهاي خط تولید و شناس��ائي راهکار در 

مشکالتي که در واردات  ممکن است اتفاق افتد.  
 - برنامه ریزي در تامین نیازهاي وارداتي سال 1393 با توجه به ادامه 

محدودیتها بمنظور  امید به استمرار بلند مدت خط تولید
 - شرکت در مناقصات و حفظ و توسعه سهم بازار.  

R&D  پیگیري فعالیتهاي واحد - 
 - ادامه مذاکره با دارندگان تکنولوژي  GIS  و تالش در نهایي کردن 

قرارداد انتقال دانش فني  در سال 1393.  
 - پیگی��ري وصول مطالبات و تأمین منابع به منظور انجام تعهدات 

مالي.  
 - تالش براي حضور در مناقصات فاینانس پروژه هاي صنعت برق که 

توسط شرکتهاي  چیني، فاینانس خواهد شد. 
 - شناسایي بازارهاي صادراتي منطقه اي براي حضور در آنها. 

تاریخچه و کلیات
توس��عه صنعت برق و لزوم ایجاد ش��بکه هاي وسیع برق رساني در 
کشور ، ضرورت تامین  کلیدهاي قدرت را توجیه مي نمود. از آنجائیکه 
واردات بي روی��ه انواع کلیدهاي قدرت و  لزوم تامین قطعات یدکي 
آنها مش��کالت زیادي ایجاد مي کرد ، طرح ایجاد یک واحد تولیدي 
 کلیدهاي فشار متوسط و فشار قوي مورد توجه مسئولین قرار گرفت . 

بنابراین شرکت ساتکاب از س��ال 1352 مطالعات خود را جهت به 
اجرا در آوردن این طرح  آغاز و در س��ال 1355 با مش��ارکت شرکت 
آلستوم فرانسه و سهامداران خصوصي شرکت  پارس سویچ تاسیس 
گردیدو ش��رکت به شماره ثبت 1791 مورخ 1371/08/17 در اداره 

 ثبت شرکتهاي استان زنجان به ثبت رسیده است. 
اولین جلس��ه مجمع عمومي مؤسسین در خرداد ماه سال 1355 با 
تصویب اساسنامه شرکت و  انتخاب اعضاء هیأت مدیره تشکیل گردید. 

صنعت برق را حاصل سفر امین الضرب به روس مي دانند ولي آنچه ما در حیات خود  دیدیم بزرگ زنان مردانی بودند و هستند كه توانسته اند این آورده 
امین الضرب را پویا كنند  و صادركننده آن از ایران به اقصی نقاط شوروی سابق گردند. پارس سویچ با مهندس بیات  از آن جمله است و ما به عینه این 
واقعیت را در صورتهای مالي و در تراز اعداد و ارقام  دیده ایم.  مجمع ساالنه پارس سویچ منتهی به 1392/12/29 در محل سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ  در حضور 92/45 درصد 
سهام داران حقیقی و حقوقی ،اعضاء هیات مدیره، نماینده بورس  و اوراق بهادار تهران، حسابرس و بازرس قانونی شركت  به ریاست آقای كمال الدین  گلچین و به ناظری جنابان 
مهدی پورهاشم و محمد حسین نجمی آذر و به دبیري آقاي مهندس  بیات برگزار شد. در ادامه قرائت گزارش جامع و كامل هیات مدیره به مجمع توسط  مدیرعامل خوش فکر 
شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع  نشینان ضمن تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 350 ریال خالص به ازای هر سهم  تصویب گردید.  همچنین 
موسسه حسابرسی بهمند به نمایندگی هومن هشی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس  مستقل و موسسه داریا روش به نمایندگی شهریار دیلم صالحی بعنوان بازرس علی البدل 

به  مدت یکسال انتخاب گردیدند.  

شرکت پارس
 سویچ با مهندس 

بیات خوش به 
مجمع نشست

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات  مدیرهشرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبیآقاي اکبر گزین

نایب رئیس عضو هیات مدیرهشرکت نوآوران پنجره پارس با مسئولیت  محدود)سهامي عام(آقاي سید محمدعلي سید ابریشمي

عضو هیات مدیرهآقاي مهدي پورهاشم

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری استان گلستانآقاي علیرضا خجسته وهابزاده

عضو هیات  مدیره )موظف( شرکت سرمایه گزاري برق و آب صبا )سهامي عام(آقاي مهدي گرانمایه

مدیرعاملخارج از اعضاءآقاي ولي اله بیات

    صدیقه سرخوش لر
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مدیرعامل بانک سپه با انتشار پیامی از تالشهای همه همکاران 
خود در این بانک به مناسبت تصویب  صورتهای مالی و موفقیت 
های درخشان حاصل شده طی یک سال گذشته تقدیر و تشکر 
کرد.  سید کامل تقوی نژاد در این پیام ضمن قدردانی از همه 
تالش��های کارکنان بانک سپه ، اس��تراتژی اصلی  این بانک را 
نقش آفرینی بیشتر و اثرگذارتر در اقتصاد کالن کشور و بازار 

پولی عنوان کرد .  
همکاران گرامی   

افتخ��ار دارد به اطالع برس��اند؛ بانک س��په، ب��ا وجود تمامی 
محدودیتها و چالشهای ناشی از تحریم سیستم  بانکی، مجدداً 
توانست با اتکال الهی و به اتکای تالش تک تک همکاران، یک 
س��ال کاری دیگر را با  موفقیت و سربلندی پشت سربگذارد و 
عملکرد مالی خویش را به تأیید مجمع عمومی محترم بانک 

 برساند. 
بانک س��په همواره در طول سالها فعالیت صادقانه خویش با 
همراهی همکاران عزیز، حمایت از طرحها  و پروژه های ملی، 
زیربنایی و س��رمایه گذاری در بخشهای مولد و اشتغالزا را در 
راس��تای تحقق اهداف  کالن اقتصادی و بهبود فضای کسب 
و کار سرلوحه فعالیتهای خویش قرار داده و در این مسیر نیز 

 دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است. 
در سایه تالشها و حمایتهای هیأت مدیره بانک و به مدد همت 
جمعی همکاران، طی یکسال گذشته  دستاوردهای ارزشمندی 
حاصل شد که از آن جمله افزایش سرمایه بانک است. همچنین 
بهبود نسبت  کفایت سرمایه بانک،کاهش مطالبات غیر جاری 
و نسبت مطالبات به تسهیالت اعطایی، رشد تسهیالت  اعطایی 
در حوزه آب و کشاورزی، شناسایی شعب ناکارا و ادغام آن در 
سایر ش��عب، پیگیری برای  وصول مطالبات از دولت و وصول 
بخش��ی از این مطالبات، طراحی محصوالت و خدمات نوین، 
توسعه  بانکداری الکترونیک و...، از دیگر دستاوردهای این بانک 

در مدت مذکور است. 
بانک س��په در کنار فعالیتهای اثرگذار خویش در حوزه های 
مختلف اقتصادی به ویژه ورود به حوزه  فعالیتهای نفتی و نیز با 
پذیرش عاملیت خرید تضمینی گندم و برنج، موثرتر از گذشته، 
توانسته  دوشادوش دولت تدبیر و امید گام برداشته و به ایفای 

موفق نقش بانکی خود در سطح ملی اقدام نماید. 
نتیجه این تالش��های جمعی اثرگذار سبب شد تا بانک سپه 
بتواند در سال 1392 که به نام »سال حماسه  سیاسی و حماسه 

اقتصادی« توسط رهبر معظم انقالب اسالمی نامگذاری شده 
بود، با توکل به خ��دا و اتکا  به توان همکاران مجرب، توانمند 
و صادق خویش، عملکردی درخش��ان را رقم زند و فعالیتهای 
آن مورد  تأیید اعضای محترم مجمع عمومی بانک قرار گیرد. 
این موفقیت بیش از هر چیز مرهون تالش و  اهتمام مضاعف 

همکاران خدوم بانک است که آن را ارج می نهیم. 
تالش��ی که قطعا با خودباوری بیش��تر هم��کاران و با اجرای 
طرحهای انگیزش��ی همچون طرح پویش،  تبدی��ل بازاریابی 
به ی��ک جریان عمومی در بانک، ت��الش جمعی برای وصول 
مطالبات معوق و... می  تواند بانک را بیش از پیش موفق سازد. 

اینک، بانک سپه با سرافرازی ناشی از عملکرد خویش در سال 
گذش��ته، با سرلوحه قرار دادن منویات  مقام معظم رهبری به 
ویژه در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز با توجه به 
سیاستها و برنامه  های ابالغی از سوی دولت محترم، در تالش 
است ضمن فراهم کردن زمینه نقش آفرینی بیشتر در  عرصه 
اقتصادی در س��ال 1393 که به نام س��ال»اقتصاد و فرهنگ، 
ب��ا عزم ملی و مدیریت جهادی در  عمل« نامگذاری ش��ده به 
بانکی اثرگذار در حوزه های مختلف اقتصادی تبدیل ش��ود و 
در عین حال، س��هم  خویش را از بازار رقابت افزایش دهد. این 
مهم از طریق اجرای صحیح سیاستها و برنامه های  راهبردی 
، رعای��ت دقیق خط مش��ی اعتب��اری، توجه ب��ه درآمدهای 
کارم��زدی، افزایش فعالیتهای ارزی و  ص��دور ضمانتنامه ها، 
اصالح ساختارمالی شعب، ترکیب بهینه سپرده ها، بهینه سازی 
ش��عب ناکارآمد و  نیز رعایت کلیه مصوبات و دستورات بانک 
در راس��تای وصول مطالبات غیرجاری، افزایش  رضایتمندی 
مش��تریان و... ممکن خواهد بود و می تواند بانک س��په را به 

»انتخاب اول مشتریان« تبدیل  نماید. 
در خاتمه، با باور به اینکه موفقیت هدیه خدا به کسانی است 
که می خواهند و می توانند، با سپاس از  الطاف بیکران خداوند 
متعال، از تمامی همکاران متعهد که با اعتماد و اطمینان، بانک 
را در مسیر  کسب موفقیتهای ارزشمند همراهی کردند، تشکر 

و قدردانی می نمایم.  
امید است با عنایت الهی و همیاری مجدانه شما، بانکمان بتواند 
در نیل ب��ه اهداف و آرمانه��ای واالی نظام  مقدس جمهوری 
اس��المی و دولت تدبیر و امید سربلند بوده و در ارائه خدمات 
نوین و با کیفیت به  مشتریان عزیز، انتخاب اول مشتریان و ملت 

شریف ایران باشد. 

با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی    
صورتهای مالی سال 92 بانک سپه تصویب شد  

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: صورتهای مالی بانک سپه برای 
سال 92 به تصویب رسید. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه با برگزاری مجمع 
عمومی بانک سپه با حضور وزیر امور  اقتصاد و دارایی و رییس 
کل بانک مرکزی و س��ایر اعضای مجمع صورتهای مالی این 

بانک برای سال  مالی 92 به تصویب رسید. 
س��یدکامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه در جلسه مجمع 
عمومی بانک س��په گفت: موفقیت های بدست  آمده حاصل 
تدبیر و تالش تیم اقتصادی دولت اس��ت که فصل جدیدی از 

شرایط اقتصادی را در کشور رقم  زده است. 

مدیرعامل بانک س�په در ادامه درصد رشد سرفصل 
های اساسی بانک را به این شرح اعالم کرد: 

 * رشد 35.5 درصدی درآمدهای بانک
 * رشد 743 درصدی سرمایه بانک سپه 

 * رشد 13 درصدی سپرده های بانک سپه 
 * رشد 24 درصدی تسهیالت بانک سپه

   * رشد 55 درصدی تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی

تقوی نژاد با بیان اینکه بانک سپه یکی از اثرگذارترین بانک ها 
در عرصه اقتصادی کشور است گفت:  یکی از اولویت های اصلی 
و جدی ما در بانک سپه بحث وصول مطالبات غیرجاری است 
و جهت  گیری ها برای پایان سال 93 رسیدن مطالبات به زیر 

10 درصد است. 
تقوی نژاد با بیان اینکه بانک سپه در سال گذشته عملکرد قابل 
قبولی از خودنشان داده است گفت: از همه  کارکنان بانک سپه 
تشکر می کنم چرا که فعالیت ها و حرکت های آنها باعث شده 
تا با همه مشکالت،  بانک سپه بتواند جایگاه ارزشمند خود را 
حفظ کند.  وی افزود: بانک سپه عالوه بر تحقق اهداف تعیین 

شده توانسته رشد قابل قبولی در سودآوری داشته باشد. 
در ادامه اعضای مجمع عمومی با مثبت ارزیابی کردن وضعیت 
های بانک سپه در شاخص های مختلف  از تالش های مدیران 

و کارکنان این بانک قدردانی کردند. 
براساس این گزارش جلسه مذکور با تصویب صورت های مالی 

بانک سپه به پایان رسید. 

موفقیت بانک سپه مرهون تالشهای بی دریغ همه همکاران است  
استاد تقوی نژاد گفت:
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اخـــبار بانـــک و بيـــمه
به طورهمزمان درپایتخت

شعب تخصصی بيمه های زندگی بيمه رازی ظرف 
یک روزدرپایتخت افتتاح شد.

شعب تخصصی عرضه بیمه های زندگی طرح نویی 
ازبیمه رازی است که برای اولین بار درصنعت بیمه 
ایران اجرا شده است و می تواند خال ناشی از عدم 
فعالیت شرکت های تخصصی بیمه های زندگی 

را پرکند.
دکترمظلومی مدیرعامل بیمه رازی اهداف اصلی 
اجرای این طرح را ایجاد مجرایی جدید برای تولید 
حق بیمه به ویژه دربیمه های زندگی، ارائه خدمات 
فراگیرو متمایز به بیمه گذاران در کلینیک خدمات 

بیمه ای ش��عب تخصصی، ایجاد وفاداری و شادکامی درمشتریان ازطریق خلق ارزش برای آنان، جذب و 
آموزش سرمایه های انسانی منطبق برباالترین استانداردها ،ایجاد فضایی برای درک بی واسطه نیازهای 

واقعی بازارو مشتریان و انعکاس آن به بخش های فنی به منظور تولید محصوالت متناسب عنوان کرد .
یادآورمی شود:آقایان  ابراهیمی مشاور مدیرعامل، بخشی معاون فنی وضابط نیا مدیریت شعب تخصصی 
بیمه های زندگی دراین مراس��م حضورداشتند و شعب س��عادت اباد، باغ فردوس، مالصدرا،میدان مادر ، 

فاطمی و بازارمبل شماره دوافتتاح کردند.

همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی 
کشور برگزار شد

اولین همایش از سري همایش هاي روسای شعب بانک کشاورزی سراسر کشور در سال 93  با حضور 
دکتر محمد طالبی رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک طي روز چهارشنبه و پنج شنبه نهم و دهم 

مهر ماه در مرکز آموزش بابلسر برگزار شد.
 در روز اول این همایش که حشمت اهلل نظری ، مهندس داور ماهیکار و محمد حسن فروغی فر اعضای 
هیات مدیره بانک، مهندس صفرپور طاهر قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، مدیران امور، روسای ادرات 
مرکزی، مدیر ش��عب بانک در اس��تان مازندران و روسای شعب مرکزی و روستایی سراسر کشور هم 
حضور داشتند،حشمت اهلل نظري عضو هیات مدیره بانک به تبیین سیاست هاي کلي بانک و همچنین 
برآورده کردن انتظارات مشتریان با رعایت مشتری مداری و نهادینه کردن فرهنگ رضایت مشتری در 
بین همکاران پرداخت و خواستار تحقق شعار سال 1393 از سوی مقام معظم رهبری )سال فرهنگ و 

اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی(  شد.
این گزارش می افزاید، ارائه مطالب توسط روسای شعب منتخب کشور درباره موضوعات پیشنهادی مدیران 

امور از دیگر برنامه هاي روز اول این همایش بود. 

تمایل موسسه کوثر به سرمایه گذاری های صنعتی و 
گردشگری 

مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر ب��ا حضور در 
اس��تانداری همدان، با اس��تاندار و نماینده مردم 

همدان در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد.
عیس��ی رضایی ب��ا ارائه گزارش��ی در مورد نحوه 
شکل گیری موسسه و پیشرفت های چشمگیری 
که کمتر از 3 سال موسسه کوثر به آنها دست یافته 
اظهار کرد: ما با توجه به توانمندی هایی که داریم 

بس��یار مایلیم در پروژه های اقتصادی، صنعتی و عمرانی حضور فعال داش��ته باشیم و اخیرا در جلسه ای 
با حضور اس��تاندار زنجان توافق نامه ای پیرامون  مشارکت  در طرح  های صنعتی و عمرانی استان به امضا 
رساندیم. مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر با اشاره به ظرفیت های خوب موسسه کوثر در زمینه تقویت 
زیرساخت ها و طرح های کالن و ملی، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با استاندار همدان اعالم و 
عنوان کرد؛ آنچه در 3 سال گذشته عامل اصلی توفیقات ما بوده است توسل همیشگی به بزرگ بانوی اسالم 
حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( که نامشان زینت بخش موسسه ما بوده است. استاندار همدان بر  فعال سازی 

مراکز صنعتی و گردش��گری این اس��تان تاکید کرد و از مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر دعوت کرد در 
زمینه زیرساخت های کالن به ویژه در زمینه های صنعتی و عمرانی با استانداری مشارکت داشته باشند. 
وی همچنین با ابراز امیدواری از آینده این دیدار افزود: از ابراز عالقه شما برای سرمایه گذاری در طرح های 

استان بسیار خرسندیم.

انتخاب بيمه ميهن به عنوان بيمه گر اول بنياد مسکن 
جمهوري اسالمي ایران 

انتخاب بیمه میهن به عنوان بیمه گر اول بنیاد مسکن جمهوري اسالمي ایران طي حکمي از سوي جناب 
آقاي جالل الدین خزایي مدیر کل اداري و پشتیباني بنیاد مسکن جمهوري اسالمي ایران به کلیه مدیران 
کل بنیاد مسکن سراسر کشور دستور انتخاب شرکت بیمه میهن به عنوان بیمه گر اول ابالغ شد انتخاب 
بیمه میهن به عنوان بیمه گر اول بنیاد مسکن جمهوري اسالمي ایران طي حکمي از سوي جناب آقاي 
جالل الدین خزایي مدیر کل اداري و پشتیباني بنیاد مسکن جمهوري اسالمي ایران به کلیه مدیران کل 

بنیاد مسکن سراسر کشور دستور انتخاب شرکت بیمه میهن به عنوان بیمه گر اول ابالغ شد

پرداخت 46 ميليارد ریالی خسارت آنتونوف 140 در بيمه کوثر 

پرداخت خسارت به وراث متوفيان حادثه سقوط 
هواپيمای انتونوف 140 توسط بيمه کوثر 

با تالشها و پیگیری مدیریت بیمه های مهندسی و 
خاص بیمه کوثر غرامت 31 پرونده از 40 پرونده 
تشکیل شده سانحه هواپیمایی انتونوف 140 که 
در تاریخ 93/05/19 درخطوط هوایی سپاهان به 
وقوع پیوست توسط بیمه کوثر پرداخت شد. دکتر 
عبدالرسول عطایی مدیر شرکت بیمه کوثر در این 
باره گفت : از زمان وقوع حادثه تا مورخ 3 مهر ماه 
1393 سال جاری مبلغ چهار میلیاردو ششصدو 
پنجاه میلیون تومان بابت غرامت 31 فقره پرونده 
که مدارک آنها تکمیل شده و هویت متوفیان احراز 

گردیده به حساب دادگستری استان تهران جهت پرداخت به وراث واریز شده است. و همچنین 9 پرونده 
باقیمانده در حال پیگیری بوده تا پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی وراث ، در اسرع وقت پرداخت 

خواهد شد.

اولين توپ طالی سپرده حامی تيم ملی فوتبال ایران 
در بانک پاسارگاد اهدا شد 

ط��ی مراس��می ب��ا حض��ور جمع��ی از مدیران 
بانک پاس��ارگاد، مدی��ران ش��هر اراک و برخی از 
مش��تریان، اولین توپ طالی س��پرده حامی تیم 
ملی فوتبال ایران به وزن یک کیلوگرم،  به برنده 
قرعه کشی خانم پانیذ محمودی  مشتری شعبه 
اراک، اهدا شد.بر اساس این خبر، بانک پاسارگاد به 
عنوان حامی اصلی تیم ملی فوتبال ایران، سپرده 
حامی تیم ملی فوتبال را جهت تسهیل حمایت 
مالی هم میهنان گرامی از تیم ملی کشورمان ارایه 

کرده است. به این ترتیب که 50 درصد از سود متعلق به این سپرده به صورت خودکار به حساب حمایت از 
تیم ملی فوتبال ایران واریز و مابقی به حساب سپرده گذار منظور می شود. بانک پاسارگاد جهت ایجاد انگیزه 
بیشتر به منظور مشارکت هموطنان عزیز در این طرح ملی عالوه بر عضویت کلیه سپرده گذاران در کانون 
هواداران حامی تیم ملی فوتبال ایران به قید قرعه3 عدد توپ طال هرکدام به وزن یک کیلوگرم  با کسب  امتیاز 
هر یکصدهزار ریال یک امتیاز در هر روز را برای سپرده گذاران در نظر گرفته که برنده اولین توپ طال، جایزه 
خود را دریافت کرد. افتتاح این سپرده تا پایان سال 1393 در کلیه شعبه های بانک پاسارگاد انجام خواهد شد 

و مشتریان می توانند با افتتاح این حساب، در قرعه کشی دو توپ طالی دیگر، شرکت کنند.
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مدیرعامل :
هوشنگ باال زاده نیری

معرفی شرکت: 
ش��رکت پاکس��ان با بیش از 52 سال سابقه در بخش صادرات و با بهره گیری 
از  نیروهای متخصص، تجهیزات و ماشین آالت روز دنیا همگام با معتبرترین 
 برندهای جهانی اقدام به تولید محصوالت شوینده و بهداشتی نموده وهمواره 
نقش  به س��زایی در تامین نیاز کش��ورهای همس��ایه به محصوالت شوینده و 
بهداشتی را  برعهده داشته است. محصوالت شوینده و بهداشتی شرکت پاکسان 
در گروه های  محصولی پودرهای شوینده دستی و ماشینی ، پودرهای کفشوی 
، صابون  دترجنت، صابون های رختش��ویی و دستشویی، ژل های ظرفشویی، 
مایعات  ظرفشویی، مایع نرم کننده، شیشه شوی و سایر مایعات شوینده، خمیر 
دندان،  ش��امپو و مایع دستشویی تحت برندهای معتبر و خوشنام برف، پوش، 
پراید،  رخشا، شبنم، گلنار، نسیم ، سیو، ارکید، کیمیا وسردا به کشورهای متعدد 
 صادرش��ده و از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد. شرکت پاکسان صادرات 

 گسترده ای به کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه، عراق، افغانستان، پاکستان، 
 ترکیه، سوریه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا داشته و با صادرات  گسترده 
محصوالت صنعتی و مواد اولیه ای چون  LABS. SLES  ، گلیسیرین،  روغن 
سبزه، فوم حفاری، کمپرلن، ... نقش موثری در راه اندازی و شکوفایی  صنایع در 

کشورهای هدف نموده است. 
سال تاسیس و سابقه فعالیت شرکت : 

1341/10/06 -52 سال
محصوالت صادراتی شرکت: 

پودر شوینده دستی و ماشینی، پودر کفشوی، صابون دترجنت، اسید سولفونیک، 
 صابون رختشویی، تگزاپون، گلیسیرین

برندهای ثبت شده : 
برف، پوش، پراید، رخشا، شبنم، گلنار، نسیم، سیو، ارکید، سردا

گواهی نامه های اخذ شده : 
   OHSAS 18001 ،14001 ایزو 9001، ایزو

تندیس  افتخار صادر کننده نمونه 93  بر دستان مهندس  باالزاده 

پاکس�ان








